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Олеся АВРАМЕНКО
завідувач відділу ІПСМ НАМ України,
старший науковий співробітник,
кандидат мистецтвознавства

ТВОРЧІСТЬ КАТЕРИНИ БІЛОКУР 
НА ТЛІ ЕПОХИ В КОНТЕКСТІ 

СВІТОВИХ ХУДОЖНІХ ТЕНДЕНЦІЙ
(До 120-річчя з дня народження мисткині)

Важко не погодитися із сентенцією про те, що час не лише віддаляє від нас 
об’єкт, але й наближає. Справді — віддаляє, і ми можемо його оглянути в ці
лому, різнобічно й неупереджено, осягнувши повніше. А потім умоглядно на
близитися й, безпристрасно розглянувши, розібравши на атоми, озирнувши 
довколишній історичний простір, зрозуміти з чого склалося це непересічне 
явище й на що вплинуло чи впливає. Дякуючи цьому він набирає об’єктивної 
ваги, конкретизується, стає виразнішим і… значно ближчим. Ми прагнемо 
проаналізувати феномен явища самонавченого професіоналізму народної 
художниці Катерини Білокур.

Кожен дослідник, хто торкався життя і творчості цієї художниці, стовпів 
від драматизму її життєвого шляху та сили духу, а ще якихось посправжньому 
середньовічних устоїв українського села 1900–1940х, вирватися з яких пе
ресічній особі було майже нереально. Здається, що до сьогодні творча ре
алізація потужного таланту пов’язана не лише з надзусиллям. Доля тала
новитої творчої людини — тим паче жінки — у патріархальному суспіль
стві була, та й залишається, винятково драматичною. Це не випадково, адже 
процес творення сам по собі явище незбагненне, що вимагає внутрішньої 
свободи творця і проявляється у подоланні сталого, в привнесенні нового 
туди, де це долання відбувається. А з такою новизною приходить спонукання 
до змін у системі міжлюдських взаємин загалом і певного її оновлення зокре
ма. Навіть тоді, коли сам митець (творча людина) не підозрює про цю свою 
здатність. Натомість її помічають інші й здебільшого розлюченим ведмедем 
стають дибки, аби захистити свою сталість.
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* * *
Катерина Білокур з дитинства, сама того не усвідомлюючи, була віль

ною — душею, натурою, своїм єством і думками, проте оточуючим здавало
ся, що божевільною. Родина художниці поставала щільним бар’єром до роз
витку впродовж усього її життя, аж до самісінької смерті.

Отже, висока, вільна душа народилася поміж звичайних, приземлених 
душ, що стало її важким випробуванням та місією. Початкової, а з нею й се
редньої освіти Катерину Білокур, попри сильне прагнення та природний 
хист, позбавили. До школи відправляли молодших братів — Грицька й Павла, 
бо хлопцям це в житті «мало згодитися». Усі ж бажали їй добра: «чоловіка 
хорошого», «дітей купочку», тобто того екзистенційного сенсу життя, пи
тання про який рано чи пізно турбує кожну душу. А що ним може бути твор
чість і малювання картин, які нічого не дають матеріального, тобто не родять 
плід, дитину чи якийсь продукт, — ніхто не розумів… І що живопис був тими 
плодами, твореними з великою любов’ю й життєвою концентрацією, нікому 
не втямлювалося й утямитися не могло. Тому вона стала жити двома пара
лельними життями водночас. Одне — сіре і пригнічене тяжкою буденною 
роботою селянки в неелектрифікованому селі першої половини ХХ століття, 
а друге — ясне, надзвичайно щасливе й піднесене, коли доривалася до олів
ців і такогосякого паперу, пензлів і полотна, до власноруч створених фарб, 
до містичного спілкування з природою, її відтворення на власному полотні. 
Це яскраве життя врівноважувало сіре, давало змогу не згинути в тому по
бутовому пеклі, одухотворяючи довкілля.

Кожна картина ставала для Катерини Білокур часткою твореного власно
го світу. Вона змальовувала той світ і тут же пірнала, занурюючись у ньо
го в пошуках сили. І на якийсь час її там знаходила. А, навчившись творити 
власні неза леж ні світи, прагнула відкрити їх іншим. Та нікому з близького 
оточення це не бу ло потрібне, натомість повсякчас накопичувалася напруга, 
виклика на забо роною малювати й потужним спротивом художниці. Це тя
глося десятиліттями.

Врешті, Катерина Білокур спромоглася висунути умову щодо дозво
лу їй малювати й досягла свого. Щоправда вартувало їй це дуже дорого. 
Реагуючи на чергові утиски щодо можливості малювати, у стані афекту, 
вона кинулася топитися. Мати зупинила. З того часу вже ніхто не заборо
няв, але й не сприяв її малюванню. Сильне психічне напруження і стрес, 
пов’язані з цією історією, напевне вивели Катерину Білокур із тривалої де
пресії. Тож можна сказати, що, завдяки такій драматичній «Водохрещі», 
відбулося остаточне явлення художника. Відтоді Катерина Білокур, уже 
не озираючись ні на кого, пристрасно взялася малювати. Готувала полотна 
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власноруч і на них же писала. Начерків, підготовчих робіт до закінчених відо
мих творів не залишилося. Тому не знаємо, як відбувався сам процес, як ви
кристалізовувалися твори.

Замір самогубства і втрата здоров’я стали великою жертвою, принесеною 
крутому норову і сліпій непохитності традиційного світогляду батьків заради 
права малювати не лише у неділю, а будьякої вільної, але ніким не вивільне
ної хвилини. Інша жертва — самотність, відсутність пари, чоловіка, людсько
го кохання. Ось воно, велике даяння в обмеженому соціумі на вівтар творчо
сті — здоров’я та особисте щастя. Озирнімося й побачимо, що це супрово
джувало долю талановитих жінокхудожниць у першій половині ХХ столітті 
скрізь у різних країнах: найвідоміші в Україні, крім Катерини Білокур, — Марія 
Приймаченко, у Франції — Серафіна Луїз, у Швейцарії — Ало їза. Такий талант 
і самореалізацію в архаїчному суспільстві могли допустити й вибачити каліці 
або бідасі, що не сповна розуму. Врешті, до того й дійшло, що Катерину поча
ли сприймати ледь не за юродиву, а після аффектного стану — коли вона ледь 
не вкоротила собі життя, забрівши у річку в листопаді 1934го, — то й ноги 
стали такими хворими, що була близька до інвалідності. Втім, втрата здоров’я 
стала індульгенцією гріхові, яким вважався талант художника.

Образ художниці неподільно пов’язаний із квітами. Спочатку в карти
нах Катерини Білокур квіти з’являлися як складові портретних композицій 
або навіть пейзажу, потім знаходимо їх у типовому постановочному «На
тюрморті» (1920і), а тоді, після композиції «Квіти за тином», настав час, 
коли Катерина Білокур стала пильно вдивлятися у квіти, писати їх захоплено 
і пристрасно. Зрештою, зосередилася на створенні виключно квіткових ком
позицій. Ніби щось їй відкрилося особливе.

«Квіти за тином» (1935) — надзвичайно простий на позір художній при
йом — глядач підійшов до тину, а за тином його погляд зупиняє та полонить 
запаморочливе буйство квітів. Отут безхитрисність композиції завершуєть
ся — далі починається диво. Глядач потрапляє в позачасся. Перед ним у незбаг
ненному русі розцвітають весняні та літні квіти водночас. Художниця розташо
вує їх так природно й живо, що навіть не виникає сумніву в можливості такого 
явища. Крім того, дуже щільно закомпонованим квіткам зовсім не тісно — 
кожна з них має своє місце і простір, м’яко перегукуючись з іншими. Польові, 
городні й садові з’єднані в одному сильному русі й весело тягнуться до ясного 
неба. Як на мене — це перша посправжньому білокурівська талановита ро
бота з тих, що збереглися та доступні для нашого огляду.

«Портрет племінниць художниці» (1937–1939) — обличчя дівчат вона 
виписує так само, як пише квіти. Мисткиня ними милується, розкриваючи 
красу і здоров’я, ліричність, і виникає таке нескінченне кіно — коли погляд 
заінтриговано рухається поверхнею полотна без зупинки і втоми.
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У цьому подвійному портреті авторка вже доволі сміливо розгортає сю
жетну композицію. Двоє чарівних дівчатокпідлітків «поселені» у квітник. 
Вдягнені нарядно, поміському, у світлі блакитні сукенки з білими комірами, 
коротко стрижені за тодішньою модою, вони, як шляхетні панянки, вийшли 
в сад. Щоби вони не виглядали статично й напружено, Катерина Білокур при
думала змалювати їх під час грайливого поливу квітів. Звісно, певна умовність 
була задана на початку, адже таким глечиком квітник не поллєш.

Квітник абсолютно казковий. Окрім пишних півоній, довкола — садові 
лілеї, нарциси й навіть білі водяні лілії, тобто квіти латаття білого або русаль
ного квіту чи купави, які, звісно, аж ніяк не могли рости в садочку. Ось такий 
неймовірний, казковий поворот. У композицію цього полотна художниця 
вносить споглядальницький, самозаглиблений погляд східного філософа — 
увагу зосереджено на бездоганних цінностях, відірваних від матеріального 
світу, від дійсності.

У картинах Катерини Білокур від початку, від найперших спроб, відсутня 
буденність — вони ніби прийшли з ірреальних світів. У них більше від ікон
ної молитовності. Магія природної краси була відкрита зору й душі худож
ниці повною мірою. Вона прагнула писати й людську красу — свідченням 
тому є низка портретів. Але її власна техніка — копітка й повільна — усклад
нювала роботу з людьми. Тож квіти, як символ краси життя, його багатства 
й повноти, зрештою стали основними моделями, натурою й сенсом у ком
позиціях Катерини Білокур.

Отже, з другої половини 1930х спостерігаємо незбагненно високий 
«стрибок» майстерності й мислення художниці — якісний технічний та сві
тоглядний: висока поезія її живопису зазвучала без перешкод, здається, на од
ному диханні. Від наїву, примітиву, по суті народної картини, до поетично
го гіперреалізму, такого властивого малим голландцям із їхніми вишукани
ми натюрмортами. Але якщо в їхніх картинах зображені саме натюрморти, 
то в Білокур навіть не still life, а саме жива натура. Кінець 1930х — поча
ток 1940х — у картинах панує таїна, загадка, туман, серпанок, пелена… 
Плани, ніби написані на прозорих плівках — таке сфумато — і покладені 
один на одний.

У середині 1939 року заступник директора Полтавського обласного бу
динку творчості Володимир Хитько отримав два листи в одному конверті — 
від Оксани Петрусенко і Василя Нагая — з прикладеним до них малюнком 
кетяга калини на шматку полотнини і проханням знайти художницю. Не зво
лікаючи, він рушив до Богданівки розшукувати Катерину Білокур, прихопив
ши із собою її малюнок. Завдяки енергії та захопленості Володимира Хитька 
закрутився благодатний для Катерини Білокур вир: спочатку він узяв кіль
ка робіт у художниці, щоби продемонструвати колегам в обласному ЦНТ, 
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а потім ще приїздив — організувати експонування більшої кількості творів 
і зробити закупку. Під час демонстрації виставки художниці в Полтаві відбу
лася творча зустріч із професійними митцями. Виставка справила таке силь
не враження на всіх, що полтавський обком комуністичної партії України 
«не тільки сприяв організації виставки, а й потурбувався про двотижне
ве відрядження Катерини Білокур для ознайомлення з музеями Москви». 
Відрядження до Москви стало непростим випробуванням для психіки сіль
ської «самоуки», яка до того бачила з умовно великих міст лише Полтаву, 
навіть у Києві не бувала.

Отже, 1940 року роботи Катерини Білокур експонувалися на великій об
ласній виставці в Полтаві. Невдовзі — на Республіканській художній виставці 
в Києві. Це був її дебют у столиці. Виставки ще раз підтвердили сентенцію, 
що «немає пророка у своїй Вітчизні». Ті «університети», яких позбавили 
її батьки й забобонні традиції осередку, де народилася, — тепер відкрилися 
для неї самі. Вона побачила «справжні картини, справжніх художників», від
відала низку кращих музеїв СРСР. У неї різко розширилося коло знайомих, 
з’явилися друзі і прихильники…

Коли Катерина Білокур «дорвалася» до творів професіоналів, вивчаючи 
від ранку і до вечора без перепочинку те, що їй нарешті продемонструвала 
досі скупа доля, тоді мозок і душа художниці почали зчитувати школи й на
прями, всотувати техніки й манери, усвідомлювати прийоми і технології, реа
гувати на думки. Знахідки різних художників, переплавляючись у тому химер
ному «казані» мистецької натури, явили фантастичну вправність та майстер
ність, котрі проявила Катерина Білокур у подальших роботах, і підштовхнули 
до пошуків технологічних та технічних.

Напевне, неймовірні натюрморти голландських художників дали досте
менну відповідь і підтримку тому, що, власне, вона сама робить. Адже де ще, 
крім композицій Катерини Білокур, ми можемо знайти таку глибину про
стору, який захоплює зір глядача так далеко, аж лячно стає — чи є вороття? 
Зображення квітів на полотнах Білокур з 1940х стають гранично реалістич
ними, точніше — виходять за межі реалістичного в таїну, незнайому їй са
мій, а тому палко досліджувану. Вона справді, як і голландці ХVІ–ХVІІ сто
літь, прагнула відтворити, здивувати, порадувати неймовірністю того, що за
люблено бачила сама й навчилася змальовувати. Але в неї був геть відсутній 
той матеріалізм, те приземлене бажання зірвати, зрізати, з’їсти, продати… 
Катерина Білокур мала зовсім інакшу, як ми зараз сказали б, концепцію твор
чості — високодуховну, навіть екологічну. Це так, ніби Мавка з «Лісової 
пісні» Лесі Українки помилково втілилася в людській подобі й, отримавши 
людську ж долю, прагла «згадати» та змалювати свою сутність, трем влас
ної справжньої душі.
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«Квіти в тумані» (1940) — одна з тих загадкових картин, котра букваль
но змушує «закипати мізки», коли розумієш, що це твір селянки, яка в «ака
деміях» не навчалася й до «секретів» майстерності доходила самотужки, 
та ще й так, як ніхто доти не робив. Можна просто захоплюватися Божою 
красою туманного ранку, а можна, умоглядно ступаючи за поглядом і думкою 
Катерини Білокур, без поспіху прослизнути крізь його пелени вглиб, роздив
ляючись квіти, що поволі виринають і так само тануть у прохолодній куряві 
туману. Так, рухаючись поглядом від квітки до квітки, просуваючись углиб 
за відступаючі завіси чи то туману чи білих хмаринок, можна дійти й до са
мого небесного раю, що криється за космосом звичайного садугороду, при
тримуваного від усесвітнього розростання лозоплетеним тином. А щоби 
не затягла космічна прірва білокурівської синяви космічного раю, можна 
вхопитися за єдиний більшменш реальний предмет — макітру, котра пра
пором земного тяжіння вмостилася на кілочку тину й сама ледь тримається, 
аби не втопитися в тому міражі.

«Жоржини. (Квіти й калина)» (1940) — чи не найбільше за попередні 
роботи сповнена символікою та метафорами. Художниця знову веде гляда
чів у далекий космос загадкової синяви. Поволі минаючи пишні затуманені 
утворення з квітів, схожі на кущі, — бо не зупинитися, аби помилуватися, 
не виходить, — усе ж починаєш гіпнотично тонути в безвісті синьої глиби
ни, що майорить вогниками півоній, такими схожими на загадкове свічення 
примарного цвіту папороті. І коли вже розумієш, що перехоплене дихання 
нагально вимагає повного вдиху, саме з цим новим диханням повертаєшся 
до першого плану — й із подивом бачиш тендітну квітку в самісінькому цен
трі. Лілея! Таку ж квітку тримає Архангел Гавриїл, сповіщаючи добру звіст
ку Діві Марії. І скільки ж незвіданого та драматичного після того довелося 
пережити Марії…

З усіх подій двох неповних років бачимо, що перспективи перед художни
цею відкрилися неймовірні. Але відбулося драматичне відтермінування про
рокованої долі. Прийшла в Україну Друга світова війна…

З 1930х залишилося лише кілька картин — чотири наївносамодіяльних 
із початку десятиліття та дві вже професійні, вражаюче глибокі й складні — 
після 1935 року. Через це здається, що в один момент найсильнішого напру
ження зусиль художниці в її майстерності, її техніці та світовідчутті відбувся 
своєрідний квантовий стрибок. Дякуючи такому несповідимому перетво
ренню, народилася специфічна та спеціальна — надтонка і виразна, вразлива 
і вражаюча — художня мова Катерини Білокур.

Уже в ці роки Катерина Білокур визначилася із власною художньою мо
вою, яку надалі впевнено розвивала. Ймовірно, під впливом літературної 
та художньої самоосвіти, здобутої завдяки сільським вчителям Калитам, 
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вона зацікавилася саме класичним мистецтвом, зокрема, академізмом, в сти
лі якого, — з огляду на освіту та добу, за якої жив і творив її кумир Тарас 
Шевченко. Якийсь конкретний стиль Катерина Білокур собі жорстко не ви
значала, бо для того справді треба мати систематичну структуровану худож
ню освіту або досвідченого наставника. Художниця прагнула змальовувати 
речі так, як вона їх бачить у житті. При тому, маючи власний погляд і гарячі 
почуття, пристрасні, високої напруги реакції, вона змальовувала найперше 
найнезбагненіше життя природи, а не особисте враження від нього (як уже 
давно практикували сучасні їй професійні живописці в усьому світі — імп
ресіоністи, постімпресіоністи, експресіоністи, модерністи), хоча й фанта
зування та експресіонізм їй не були чужі. Власні переживання й захват вона 
втілювала не деформацією характеру зображення, а композицією, спосо
бом сфумато й туманними утвореннями, що дбайливо огортають ті чи інші 
об’єкти.

Увагу приділяла кожній квіточці окремо й, дивним чином, композиції 
при цьому не «розсипаються». Вона демонструвала сутність квітки — зо
бражувала її абсолютну, об’єктивну красу, не акцентуючи своє враження 
від неї, хоча й неодмінно висловлюючи його загалом. Не зважала на симе
трію, але витримувала бездоганну співмірність частин. А в компонуванні по
лотен та самому задумі проявилося оригінальне, небуденне мислення та сим
волічне висловлення.

Художниця вдавалася до стриманого колориту, переважно побудовано
го на тональних співвідношеннях. Тому сприяла і стриманість кольорової 
сили фарб, добутих із натуральних джерел, переважно рослин. Вона якось 
легко і природно позбулася впливу народної самодіяльної картини. А тра
диційне народне декоративне мистецтво не вплинуло на її живопис зовсім, 
знайшовши себе у її виконанні там, де йому було призначене ужитком, — 
у сорочках та рушниках. Саме в цей період проявилися і згодом послідовно 
розвинулися глибоке розуміння й чуття композиції та делікатність живопи
су Катерини Білокур.

На початку 1941 року роботи Катерини Білокур були експоновані в Києві, 
а по тому повернулися до Полтавського краєзнавчого музею. Величезний 
успіх, радість і ще більша за гостротою трагедія: картини Катерини Білокур 
згоріли разом із Полтавським художнім музеєм та іншими шедеврами, що збе
рігалися там. Друга світова війна вкотилась у життя, безжально нищачи 
не лише сподівання, а й результати великих трудів.

З війною світ перевернувся, час — зупинився. Брати пішли на фронт. 
Молодший Павло, той, що найтепліше ставився до Катерини, — загинув. 
Село окупували німці. Дорогого вчителя Івана Григоровича Калиту роз
стріляли… Рівно два нескінченних роки село перебувало в окупації — 
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з 18 вересня 1941 до 21 вересня 1943 року. Що робила, як жила Катерина Бі
локур за окупації? Рятувалася вона, як і завжди — живописом. Лілеї на полот
нах Білокур не зів’яли. Ба більше — вони народжувалися й ніби вимолювали, 
чаклували, привертали… сувору долю пом’якшити життя талановитої жінки.

«Польові квіти» (1941) — полотно з серії робіт, де звернення до Все
вишнього, до потужних космічних сил наснажувало енергією, лікувало і все
ляло надію та, навіть, упевненість. Вони передають той захоплюючий стан 
щастя, екзальтованого почуття дотику, долученості до гармонії всесвіту й ра
дості, що вселяє власний хист, художнє уміння змалювати, до якого так дов
го й непросто йшла мисткиня. Тут зчитується такий юний, піднесений стан 
душі. Прорив до космічної синяви чи то неба, чи то моря, обрамлений жов
тим палаючим факелом дивини (ах, скільки в ній цілющої сили!), квітами 
калини (такими романтизованими в народних піснях), а в центрі, на небес
ному таємничому тлі — два тонесенькі колоски. Але ж ми знаємо, яка в них 
закладена життєва сила. Нижня третина композиції буяє польовими, луго
вими, степовими цілющими квітами, виписаними тонко, поданими з ритміч
ними паузами й зібраними прозорими згустками форм, — кульбаби, коню
шина, барвінок, ромашки, волошки, зірочки змійовика… Вражаюча делі
катність змалювання, ніби кілька поколінь художників виховували той смак 
та вишуканість.

Тож Катерина Білокур і в найтяжчі часи продовжувала плекати свій світ. 
Вона писала картини. Ми пам’ятаємо, що філігранна витонченість її роботи 
потребувала багато часу. Таке враження, що художниця — мов на депозит — 
закладала години, дні, роки свого життя в нечисленні, але якості незрівнянної 
й цінності небувалої, полотна. За два роки окупації вона написала «Польові 
квіти» (1941), «Квіти увечері» (1942), «Квіти» (1942), «Квіти на блакит
ному тлі» (1942–1943).

«Квіти» (1942) — надзвичайно вишукана видовжена композиція, де ак
центовано сяє розкішними пишними голівками розквітлих квітів пружне сте
бло махрової мальви. Рослина випромінює таку силу, так радісно сяє й міцно 
стоїть, що, зважаючи на час і умови її написання, думаєш про певне чародій
ство, молитовне закодування власної долі. А композиційно це вирішено про
сто бездоганно й елегантно. Сяюче стебло мальви утворює готичну арку, тор
каючись дуги гілки, якою в’ється кручений панич (іпоменія). У правій нижній 
третині композиції червоні мальви підтримують розквітлі маки. Центральна 
частина — прорив до небесної таїни — прихищена, але не закрита, різьбле
ним з одного боку й округлогостролистоглянцевим з іншого, листям цен
тральних рослин. Космічний синій колір, наче Божий покров, що пригортає, 
притягує до себе очі, лікуючи душу, обвіваючи прохолодою глибини. Це ніби 
прохолодний компрес з оцтом на гаряче чоло.
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«Квіти увечері» (1942). Той самий стан загадковості й таїни, проте спо
внений розгубленості, непевності — до неба не пробитися за туманом, точ
ніше непевною імлою, що оповила всю композицію. Вгорі примхливо в’ється 
хміль, обтяжений стиглими шишками. Півонія рвонула догори так стрімко, 
що квітка її розпускається десь у небесах. Мак тут і цвіте червоними рана
ми, і плодоносить, ніби пропонуючи коробочки з насінням для забуття. Тихо 
світять у лівому нижньому кутку квіти календули. Майори й чорнобривці до
дають снаги своєю впевненою пружністю. Лише декілька квіток читаються 
чітко. Але одне суцвіття — безсмертника — сяє яскраво й гарячесонячно. 
Ця квітка, як закодована, ніби заговорена на те, щоби за ниточку свого ці
лющого сяяння витягти і прояснити до життя цілий довколишній світ. Така 
ось надія в безнадії. І саме сподівання й звернення до вищих природних і кос
мічних сил пронизують роботи періоду окупації, не припускаючись трагіч
них нот.

Бачимо, що Катерина Білокур рідко задовольнялася зображенням квітів 
одного виду. Це було б як звучання якоїсь певної, нетривкої мелодії, а худож
ниця ж прагнула багатоголосого хору чи оркестру і виступала пристрасним 
диригентом, котрий власноруч спочатку творив кожен інструмент (голос), 
а тоді творив акорд, задаючи йому наймогутнішого або ніжнішого чи ви
разнішого звучання. Притому тривалості звучання практично нескінченно
го. Підійдіть до будьякої картини художниці 1940–1950х — вона звучить! 
І не перестане звучати, навіть коли ви вже насититеся (якщо таке можливе) 
нею та підете далі.

Умберто Еко називає явища, схожі на квіткові композиції Катерини Бі
локур, топосом невимовного — таким, наприклад, є перелік кораблів в епіч
ній «Іліаді» Гомера. Це присутнє в літературі від Гомера, Вергілія до Ові
дія… Коли авторові не щастило висловити образами свої враження, він 
удавався до переліку: кораблів, аби донести нездоланну міць флоту; помер
лих, котрі зустрічають там героя, щоби передати інфернальний стан в Аїді, 
куди спустився Одіссей тощо. Топос невимовного Катерина Білокур долає 
посвоєму, рухаючись нібито в тому ж напрямку, що й Гомер чи Овідій, та ж 
ні, вона виходить із того зачарованого кола безвиході, по суті створюючи 
власне коло — композиційне. І воно дихає, впускаючи в себе значно більше 
інформації, бо в ньому візуально «перелічені» предмети не просто названі, 
а облюблені, обмилувані й композиційно розташовані так, що стають обра
зами, навіть метафорами, бо не мають ані ґрунту, ані горішньої межі.

Катерина Білокур просто не знала, що невимовне не може бути втіле
ним, тому не лише прагла, а й досягала того, що невимовне ставало проявле
ним у її композиціях, так і залишаючись незбагненним. Простота й чистота 
художньої мови їй не заважала, навпаки, слугувала провідником. За силою 
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пристрасті й невимовності захвату це навіть ближче до Дантівського ви
словлення щодо численності ангелів у раю. От тільки Білокур не прагне пе
рерахувати, бо вона по суті відтворює божественну земну красу, у якій рятує 
власну душу, а з тим — і душу того, хто дивиться й бачить. Втім, якщо коло 
це торжество форми й порядку, то овал, властивий композиціям художни
ці, — прагнення м’якої гармонії. Організуючи композицію у формі пишної 
рами, художниця в серці полотна залишає простір. Він і є отим невимовним 
і сокровенним, куди пірнає зір, а за ним летить душа.

Змальовуваний нею світ — незавершений, він має різноспрямований 
прос тір — углибину і вперед, до глядача. Ці незбагненні вібрації впевнено 
роз хитують упередженість, стандарти уявного глядача. Мисткиня об’єднує 
в ціле не просто різні за формою і значенням рослини, а стягує до єдиної міри 
півроку свого земного щастя, коли в хаті не холодно і вода в діжці не крижа ніє, 
коли руки, що тримають пензель і палітру, не мерзнуть; а ноги не обморожу
ються під час роботи так, що чорніють нігті… Вона змальовує так, як може, 
як уміє, як самонавчилася, однак не зовсім те, на що дивиться. Адже погля
дає вона на квіти, на рослини, а бачить за ними космос. Його й малювала.

Позачасовість — ознака більшості полотен Білокур. Буденне життя їх не 
торкалося, бо було воно травмуючим і абсолютно недоречним. Тому її карти
ни перетворювалися на чудодійні образи на кшталт ікон, яким і не моляться, 
але, коли уважно розглядають, душевне зцілення знаходять напевне. Для са
мої художниці ці ліки були не просто забуттям, а чарівним порталом часо
вих переходів із приземленого існування у своєму селі, у недоброзичливій 
родині, до незбагненних просторів власної душі. Таке собі чарівне рятівне 
коло. Так, 1942 року, у найбезпросвітніші часи окупації, вона пише картину 
«Квіти на синьому тлі» (1942–1943). Космічне синє тло — для лілеї — тен
дітної квітки, що має ангельську силу благої звістки. Лілія тепер велика, зо
лота, розташована в центрі полотна, на ній головна увага. Написана як ікон
ний образ, як силует божественної сутності. Довкола — квіткові згустки, 
прикриті туманними силуетами, такими схожими на еманації божественної 
трійці. Але провідником у цьому символізмі та міфології виступають лише 
стан, настрій, асоціативний ряд та емоція. Така картина за трагічних часів 
була енергетичним і молитовним внеском Катерини Білокур у звільнення, 
у виживання. Тому всі чотири полотна окупаційного періоду я сприймаю 
як потужні, особливо пристрасні молитви художниці.

Наприкінці 1944 року, одразу після визволення України від німців, 
до Богданівки навідався мистецтвознавець і музейник, згодом директор 
Музею народного й декоративного мистецтва України, Василь Нагай. 
Він щойно повернувся з евакуації та знову очолив Центральний будинок 
народної творчості. Тепер він відновлював його роботу. Одразу він поїхав 
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до Катерини, бо ж добре пам’ятав її неповторні картини, пам’ятав, що її долею 
цікавилися Павло Тичина, Василь Касіян і Оксана Петрусенко. Тож, Василь 
На гай прибув до Богданівки «дізнатися, чи жива». Виявилося, що жива 
й навіть із п’ятьма новими картинами. З тієї самої зими Василь Нагай став 
її другом і певною мірою ангеломохоронцем. Художниця називала його 
братикомблагодійником.

Хочу нагадати, що хоч на позір Катерина Білокур вважалася неосвіченою 
селянкою, проте насправді була літературно начитаною інтелектуалкою, зва
жаючи на репертуар п’єс, у яких замолоду грала як актриса, виступала худож
ником і, подеколи, постановником у рідному селі. Авторами тих п’єс були 
І. Котляревський, Г. КвіткаОснов’яненко, М. Старицький, С. Васильченко. 
До того ж вчителі Василь та Ніна Калити відкрили перед нею двері власної 
бібліотеки, що була перечитана мисткинею з великим захватом. Про це нага
дую, аби стало зрозумілим, що «неосвічена селянка» була цікавою співроз
мовницею, глибокою людиною, з якою спілкуватися було важливо і приємно 
тим, хто мав таке щастя — говорити безпосередньо з нею чи листуватися. 
Це були Василь та Марія Нагай, Матвій Донцов, Іван Гончар, Емма Гурович, 
Юлія Білякова, Степан Кириченко та Надія Клейн та інші. Теплою була друж
ба з поетом Павлом Тичиною та його дружиною мистецтвознавецею Лідією 
Петрівною, Стефаном Таранушенком тощо.

Відновлюється культурне життя Києва, а з ним інтерес до творчості 
Катерини Білокур. Водночас там, у Богданівці, їй надзвичайно бракувало ду
шевного спілкування, уваги, моральної та фізичної підтримки. Постійна не
стача матеріалів — фарб, розчинників, ґрунтованих полотен… та й просто 
порад з технології використання тих чи інших матеріалів, бо ж роботи були 
тонкі, а через неякісні матеріали й фарби, вони змінювали початкові кольо
ри, мерхли, що ставало справжньою трагедією. Художниця з відчаю могла 
і знищити роботу.

До Катерини Білокур сердечно ставилися працівниці Центрального 
будинку народної творчості — сповіщали, запрошували, надсилали мате
ріали. Супроводжували, в нечастих її приїздах до Києва, по музеях. Диву
валися пристрасті й витривалості, з якими вона, немов спрагла людина 
джерельну воду, «пила» поглядом художні твори, вивчаючи колекції ки
ївських музеїв.

У музеях тільки дивилася, застигала надовго біля картин, всотувала 
в себе — у душу, пам’ять — те, що вразило. Нічого із собою не брала для но
таток, не замальовувала сюжетів чи фрагментів — міцно фіксувала в пам’я
ті необхідне. Але відпрацьовувала ці нечасті відвідини до музеїв макси
мально: усі ті незчисленні години, що перебувала там, ані присідала, ані 
відволікалася.
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Палке самонавчання Катерини Білокур відбувалося й під час спілкуван
ня з художниками та літераторами, так само, як коли відвідувала музеї. Після 
кожного приїзду до Києва в її картинах виникали неявні ознаки вподобаних 
прийомів та творчих ходів інших митців.

Тому подивимося уважніше на її творчість другої половини 1940х. 
Ще 1944 року Катерина Білокур розпочала писати полотно «Цар Колос», 
яке завершила 1947 року. Щільно плетена напіввінком — могутня, згодом 
«фі´рмова» білокурівська напіварка у вигляді чи то коси, чи то снопа з пиш
но квітнучих рослин. Такий білокурівський аркбутан, що тримає Всесвіт. 
У полотні — нестримна сила прагнення висот і всі квіти та ягоди калини, — 
ніби сонце в зеніті, — повні і стиглі. З чорноти глибокого прориву пророста
ютьтягнуться золоті колоски пшениці, жита і вівса, підтримані теплом двох 
«сонць» — жовтим суцвіттям соняшника й червоним — мальви.

Паралельно художниця захоплено пише дивовижне «Декоративне пан
но» (1945), поволі завершує надзвичайно складну й не одразу реалізовану 
«Буйну» (1944–1947). Інколи здається, що вона малювала, виконуючи та
ємні космічні приписи, невимовні словами, але зрозумілі її чутливій душі.

У полотні «Буйна» Катерина Білокур винаходить для себе інший тип ком
позиції. Тут уже немає космічного «вікна», немає молитовного заворожено
ласкавого, гармонійного стану. Тепер сила її таланту та надій випорскує, вири
вається могутнім звивистим потоком, що летить у невідому далечінь без окрес
леної перспективи, практично ламаючи тин на її шляху. Змальована власне 
сила руху, невтримного цвіту. Там квітнуть півонії, а кручені паничі не просто 
в’ються — стрімко ллються, проти сили тяжіння, кудись догори, тонучита
нучи в буйноквітті мальв та потоках візуалізованої енергії сили і зростання, 
що ефемерними струмами обіймає та змушує сяяти змальовані в композиції 
рослини, виявляючи ореоли їхньої аури. Напевне, той «вигорілий» жовтий 
тон зелені, яка стелиться невтримними потоками, організуючи «тіло» зобра
ження, уже не той самий, який писала художниця. Найімовірніше цей колір по
мерхнув і змінився через брак потрібних матеріалів, використання неправиль
ного розчин ника або неякісної фарби. Але попри це проявляється незаперечні 
хист і майстерність авторки — втрачений зелений перетворюється на ауричне 
світло зображеного й не в змозі притлумити змальовану силу енер гійного руху.

«Декоративне панно» у технологічному плані, напевне, зазнало тих са
мих змін, що й «Буйна», — втратило початкові кольори. Тут художниця де
монструє уміння відірватися від суцільно реалістичного зображення й дода
ти до композиції абстрактні елементи. У цій непересічній картині Катерина 
Білокур не лише демонструє свій хист композитора, а й уміння мислити 
й висловлюватися абстрактно, образно, використовуючи для того звичний 
інструмент — квіти.
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Картина «Цар Колос» (1947) ніби підводить риску на шляху розвитку 
такої вибагливої композиції з «вікном» у далечінь або безмежність. Вінок 
із переплетених квітучих рослин цього разу обрамляє прорив до якогось каз
кового сховища дорогоцінних плодів осені, де на сторожі чи на межі стоять 
три тендітні колоски. Знавці пізнають у них пшеницю, жито й овес, а ще зга
дують «закон про три колоски» 1932 року.

«Колгоспне поле» (1948–1949). У цій картині вже завершується розроб
ка «космічних» композицій Катерини Білокур 1940х. Той її магічний реа
лізм «нічних» прозрінь, коли через композиційно утворене квітами «вікно» 
душа пірнала в містичну безмежність незнаного (простору), тепер ніби освіт
люється світлом дня і «вікно» вдалечінь уже малює яснішу, буденнішу кар
тину. У ній об’єднані та міцно зав’язані у вузол усі стихії: нестримний вогонь 
розквітлих жоржин, лілей, маків яскраво «гріє» синь повітря, землі та води. 
Мисткиня використала інтимнодовірливий до глядача — художній прийом, 
коли ми відчуваємо себе зовсім поруч з авторкою й разом із нею не лише та
немо від вибухової ніжності повних квітів, а й линемо зором і душею в щас
ливу далечінь. Катерина Білокур незбагненно володіла не лише композицією 
цілого полотна, а й уміла так вибудовувати плани, що проводила глядача таєм
ними стежками власної душі вглиб картин невимушено і привітно. Ось у цій 
роботі я нараховую вісім планів — вісім кроків — так далеко в часі та про
сторі заводить нас авторка.

Художниця безпомилково володіє тоном, організуючи кольоровотональ
ні ритми композицій. Чимала пляма білої з легким орнаментом дівочої хуст
ки так доречно врівноважує пляму прориву вдалечінь і розпружує енергію 
кольорових згустків на полотні.

* * *
Хоч як хотіла Катерина Білокур, аби її вважали професійною художницею, 

а все ж ставлення до неї як до самодіяльної мисткині, народного майстра дава
ло їй трохи вигод. Наприклад, можливість уберігатися від спеціальних ідеоло
гічних замовлень — те, крізь що «проганяли» кожного члена Спілки худож
ників. По суті це було умовою для професіонала: хочеш реалізуватися як про
фесійний художник, співпрацюй із державним апаратом — прославляй устрій, 
який тобі так жорстко нав’язує комуністична партія, що нібито веде весь на
род до суцільного щастя. А через що вона вела українців Катерина Білокур 
мала можливість спостерігати й переживати із самої глибини, із серця народу.

Втім і вона не уникла такої ситуації, і їй довелося зазнати дискомфор
ту від необхідності писати картину на спеціальне замовлення до певного 
державного свята. Художниця створила одне тематичне полотно ідеоло
гічного спрямування, як того вимагала концепція розвитку тоталітарної 
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держави — написала картину «ХХХліття СРСР» (1947). Це вийшла пока
зова робота, де бачимо пóступку авторки чужій думці, чужорідному впливу, 
свідоцтво того, як система не упускала свого. На звороті картини художниця 
написала чи то пояснення, чи то виправдання за тему, невластиву її творчості, 
ба більше, супротивну її душі: “Тему для цієї картини дано мені Полтавським 
будинком народної творчості. А прикрасу для неї я придумала сама. 1947 г.”.

Картина вийшла, як зараз сказали б, «прикольною» й посправжньому 
наївною. Не знаю чи свідомо, чи від розгубленості перед несподіваним для неї 
завданням, Катерина Білокур написала її якось зачудовано й підкреслено па
фосно. Це полотно — посвоєму безцінне свідчення епохи, що несе відби
ток борінь і метання чистої, наївної, але не без бісиків та перчинки, творчої 
натури художниці.

Розкішна, перенасичена символами та показовим державницьким патріо
тизмом композиція викликає здивований захват. Здивування тим, як сполуче
ні такі предмети й форми, що аж ніяк не сполучаються. Захват від того, як це 
майстерно і хвацько зроблено. Як перетворені офіційні символи на своєрідні 
квіти й немає до них ані особливої пошани, ані нехтування. Вони — у ряду 
природних явищ, якот фалоси цукрових буряків або стовпчики мальв, зо
бражених на цьому ж полотні.

Абсурд ситуації — у надуманому поєднанні предметів, наївній щирості 
виконання й перенесення уваги автора, а з нею і глядача, від смислу симво
лів на красу кольорів та їхніх сполучень, й особливо — на ритм і риму різних 
неприродно виокремлених природних форм. Гротесковість виникає навіть 
через незапланований художницею, але чітко прозираючий еротизм і навіть 
комічність усіх цих ерегованих кукурудзяних початків, цукрових буряків, 
що стирчать догори коренем, пружних стебел квітучих мальв, які так вдало 
римуються зі знаменами республік, позначених розташованими ледь не до
гори дриґом червоними зірками. І серед того — величезна розквітла півонія, 
як лоно, оповите дубовим гіллям та лілеями, від якого ніби відсахнулися всі 
фалічні форми знамен і рослин.

На щастя, тодішня цензура не зреагувала на наївний абсурдизм картини, 
створеної самоуком, адже від народних митців нічого загрозливого не очіку
вали. Якби Катерина Білокур намалювала таку картину, будучи професійним 
митцем, то в найкращому випадку отримала низку порад для виправлення, 
а в найгіршому — ніхто б про неї більше нічого не почув, бо стала б «воро
гом народу» і знайшлася б десь на Колимі.

А проте 1949 року Катерина Білокур стає членом Спілки художників 
України. Це була велика честь і неабияке досягнення, одначе не варто забува
ти, що ця професійна спілка, маючи певні ідеологічні засади, увесь час свого 
існування, як мінімум, приземлювала високі душі.
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* * *
Так склалося, що певні знакові події розділили життя Катерини Білокур 

на три частини, приблизно по 20 років кожна. Остання третина її життя — 
від сорока років — найвідоміша і творчо найбільш реалізована. Доти мистки
ня могутньо акумулювала попередні роки прагнень, аскези, роботи й пошу
ків, набиралася сил емоційних, творчих, філософських, — діставши неймо
вірний поштовхпідтримку спершу у 1939–1940 роках і потім, після Другої 
світової війни, після визволення України. Останні двадцять років на позір 
врівноважили мінуси попередніх сорока. Ніби повернули сторицею покла
дене на депозит.

Продовживши перерваний війною політ, до початку 1950х вона упевни
лася в собі, писала дедалі професійніше. Композиція й тематика творів змі
нювалися. Тепер це були здебільшого зрозумілі й адекватні часові та суспіль
ству, у яке вона упевнено влилася, речі. Рік за роком її статус непересічного 
художника підвищувався.

Катерина Білокур бере участь в усіх великих обласних і республіканських 
художніх виставках, її твори закуповують для фондів Центрального будин
ку народної творчості, а згодом і для музеїв. Деякі роботи вона дарує — 
у Полтавський художній музей, у музей Тараса Шевченка, близьким її серцю 
друзям. Ми можемо дякувати тим, хто відмовився прийняти роботи в дар 
і їх закупили у фонди, а також тим, хто прийняв подарунки й пізніше пере
дав їх до музеїв.

Катерину Білокур активно залучають до участі в конференціях народних 
майстрів, зібраннях професійних художників — увага та повага до худож
ниці була неабияка. Таких робіт, як у неї, не створив ніхто, тому зацікавле
ність нею була щира. 1949 року майстриня стала членом Спілки художни
ків України.

У 1940і, коли пристрасть молитовного звернення Катерини Білокур 
до Універсуму була найсильнішою, художниця була сповнена енергії вже на
бутої майстерності й передчуттів високої реалізації та визнання — її роботи 
були магічносиніми, а космос картин — привітнотаємничим.

У 1950і, коли, крім виставок і музейних закупівель (до речі за мізерну 
плату) вона удостоювалася нагород і провокацій писати роботи «за підказ
кою» або «на вимогу», художниця витримувала вплив сторонніх «порадни
ків», — синій усесвіт композицій набирав глибших тонів, перетворюючись 
на напружений брунатний чи навіть чорний. Приміром, ефектне і тривож
не, якесь безпросвітно сяюче тло виникає на картинах «Кобзар» (1950і), 
«Котики» (1950і), «Тюльпани» (друга половина 1950х), «Букет квітів» 
(друга половина 1950х), «Польові квіти» (1959). Синя незглибимість про
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пала разом зі здоров’ям та сподіваннями на щось важливе. Чуда більше не від
бувалося, усе частіше бракувало сил не лише на подорож до Москви, а й до га
ряче любимого Києва. За скромні кошти гонорарів від закуплених робіт, 
участь у виставках та холодну увагу чиновників від неї очікували чогось не
помірного, такого, що нищило її натуру, її талант.

У червні 1951 року в Москві відбулася Декада українського мистецтва 
й літератури. Це була гучна подія — вистави, концерти, літературні вечори, 
зустрічі у творчих спілках столиці величезної країни й виставки книг, картин 
тощо. Приїхали до Москви демонструвати свій доробок і професійні, і само
діяльні митці. Величезна художня виставка відкрилася в Манежі. Саме там 
демонструвалися картини Катерини Білокур. Про фурор, який спричинили 
її полотна, написав Дмитро Косарик, письменник, котрого як кореспонден
та відрядили до Москви висвітлювати Декаду: «Якщо біля картин, скульптур 
відвідувачі зупинялися ненадовго, то біля “Царя Колоса” Білокур творилося 
щось неймовірне. Лише підвівшись навшпиньки, через голови і плечі натов
пу я побачив незвичайний твір: на темній просині неба в облямуванні квіт
кового вінка гордо підносяться колосся жита, ячменю, пшениці й мені одра
зу спали на думку рядки Павла Тичини: “…Нива хліб зернить. Аж за морем 
вусом звисла. Звисла й шумить…”».

Декада завершилася грандіозним урочистим концертом і нагороджен
ням низки українських митців. Твори Катерини Білокур були відзначені 
Золотою медаллю. У зв’язку з цією подією в Києві почали активно реагува
ти на особу мисткині: Спілка художників України висунула її роботи на здо
буття Сталінської премії. Щоправда, того року премію присудили картині 
«Весна» іншої непересічної української художниці — Тетяни Яблонської. 
Але й Катерину Василівну нагородили — орденом «Знак Пошани» та зван
ням заслуженого діяча мистецтв України. А 1956 року вона здобула звання 
народного художника УРСР. Такі звання самодіяльним митцям ніколи доти 
не присвоювали — ситуація склалася унікальна. Це був дуже високий рівень 
державного визнання. Інші — професійні митці, які мали такі звання та на
городи, — ставали вибраними, елітою. Вони отримували квартири в центрі 
Києва, поліпшене медичне обслуговування, низку додаткових вигод — щодо 
відпочинку, забезпечення продуктами тощо.

Катерина Білокур, на відміну від них, залишалася «колгоспницею», жила 
в селі в неелектрифікованій хаті, без опалення, з п’ятьма племінниками, хво
рою матір’ю і братом із невісткою, а скористатися можливістю організувати 
побут, аби творчо працювати, не могла.

Втім, живучи в Богданівці, вона так само спрагло тягнеться до професіо
налів, до якісного творчого й духовного спілкування, до людей, які вже щось 
зрозуміли в цьому житті і стали митцями в різних творчих галузях.
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Стосунки, що виникали в неї з друзями в Києві та Полтаві, були абсолют
но несхожими на коло спілкування та теми розмов у її повсякденному рідно
чужому середовищі. Такі нескінченні нерівномірні польоти на «гойдалці» 
подій та почуттів відбувалися останні п’ятнадцять років її життя. На кілька 
днів, коли Катерина Білокур приїздила до Києва на виставку, для участі в се
мінарі чи конференції, або отримати чергову нагороду чи звання, та «гой
далка» виносила її на висоту духовного спілкування, уваги, поваги, творчих 
взаємовпливів та художньоінформаційного насичення. Але невдовзі відбу
валося різке падіння вниз із зупинкою на багато місяців у пеклі селянського 
напівголодного, холодного й непривітного побуту — бо ж вона давно там 
була чужою, дивачкою, навіть відьмою…

* * *
Нагадаю, що художній стилістичний напрям, який панував у державній 

архітектурі й монументальному та декоративному мистецтві СРСР із кін
ця 1930х до середини 1950х, називають сталінським ампіром. Від справж
нього ампіру, який був утіленням пізнього класицизму й досить локально 
процвітав ще за часів імперії Наполеона Бонапарта, було взято пишний 
і холодний стрижневий дух імперії. Сталін, як і Наполеон, прагнув ореолу 
слави, для нього також спеціально розроблялися меблі, створювалося мис
тецтво, що звеличувало в особі Сталіна ледь не імператорську славу. Такий 
стиль химерно сполучався з офіційно призначеним для всіх митців країни 
методом соціалістичного реалізму й відрізнявся помпезністю, парадним па
фосом і театральністю. Художники, створюючи образотворчі роботи в цьо
му напрямі, «зондували» історію мистецтв углиб до античності, у процесі 
обережно «привласнюючи» риси найрізноманітніших періодів і стилів — 
від римського мистецтва, через бароко, класицизм, ардеко — й усе в сти
лістичних рамках соцреалізму.

Такий елемент, як пишний букет — один із розповсюджених, на ту пору, 
елементів декоративного оформлення архітектури. Букети містилися в на
тюрмортах і багатофігурних композиціях: на картинах їх вручають, вони 
літають, стоять у вазах, красуються на прогулянках у руках дівчат або на па
радах, а також присутні декором на стінах урядових будівель як скульптурні 
елементи у вигляді ліпнини на фасадах.

Загальна еклектичність та об’єктивне багатство цього стилістичного на
пряму давали можливість саме в царині декоративного мистецтва, не обтя
женого сюжетними антропоморфними зображеннями, «торкатися» різних 
історичних стилів, не ризикуючи потрапити під нищівну критику. Катерина 
Білокур сміливо й вишукано звертається до стилю модерн, котрий був 
її ровесником і належав її свідомості іманентно, попри те, що народилася 
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і виховувалася в селі. Букети періоду «модерн» вирізнялися асиметричніс
тю, із частим акцентуванням видовжених вигнутих стебел. А популярними 
квітами того часу були улюблені Катериною Білокур водяні лілії, маки, со
няшники, іриси, настурції, дикі лісові та польові квіти, а ще колосся злаків. 
Саме під впливом стилю модерн розпочала Катерина Білокур 1935 року своє 
творче «змагання» з примарною французькою художницею Розою Боньор 
з оповідання Максима Горького.

Втім, буремній натурі Катерини Білокур за настроєм і емоційною напру
гою був співзвучний дивний і примхливий стиль бароко. Пишність, динамі
ка, контрасти, важкі гірлянди з листків, квітів, трав… Чи не тому крізь роки 
в багатьох її роботах проходить мотив туго зв’язаної переплетеними квітами 
могутньої, динамічно розташованої по діагоналі гірляндиколони. Усе це не
збагненно сполучалося в роботах художниці з ювелірною витонченістю пись
ма, делікатністю зображень і м’яким тональним живописом.

З кінця 1940х, в 1950і композиції набирають інакших рис — стають 
спокійнішими, втрачають динаміку, наближаються до букету і віньєтки, ре
агуючи на стилістику та запит часу. З’являються справжні класичні (ампіро
сталінські) букетонатюрморти. У полотнах «Квіти й ви ноград» (1953–
1958) та «Богданівські троянди, черкаський виноград» (1957–1958) — 
ясно проглядає спроба пошуку новизни у власних композиціях. Вони навіть 
схожі на неявні ілюстрації крилатого вислову з вірша Максима Рильського 
«Троянди й виноград» (6 вересня 1955 року, Київ), в обій сті якого Катерині 
Білокур мала нагоду гостювати, спілкуючись із поетом у Голосієві: «У щас
тя людського два рівних є крила: / Троянди й виноград, красиве і корисне».

* * *
Бачимо, що творчість Катерини Білокур парадоксальна. Художниця 

весь час тягнулася до класичних канонів і ламала їх ще на шляху втілення. 
Реалістичне трактування природи й тісний зв’язок із романтичним світо
сприйняттям та висловом відкидає будьякий натяк на буденність її картин. 
Типові натюрморти із хлібом і глеками або й пляшкою коньяку дуже роман
тизовані, квіти завжди живі, ніколи не зрізані (навіть у «букетах»), зібрані 
лише плоди. Вона так захоплюється тим, що змальовує, що підіймає його 
на щабель вище й через оптику художниці глядач уже сприймає звичні по
льові або прихатні квіти як піднесені та екзотичні, вони несуть нові емоції.

Мистецтво перетворилося для неї на своєрідну релігію, технічна віртуоз
ність та аскетизм життя — стали її повсякчасною молитвою. Іноді здається, 
ніби для художниці важливіше не що змальоване, а як. Воно має бути змальо
ване так тонко, скомпоноване так цілісно, щоби викликати захват природною 
гармонією справи людських рук, рук простої «неосвіченої» селянки. Вона 
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творила поезію, концентруючи в живописі всі інші свої таланти — пісен
ність, артистизм, хист до літературного слова, вміння мислити філософічно.

І явище її дивовижного таланту, як своєрідна «річ у собі», захлопнуло
ся, закапсулювалося, увібравши в себе енергію протиріч не лише життя од-
нієї непересічної людини, а цілої епохи, повної глобальних катастроф, позна-
ченої розірваною свідомістю цілих поколінь, що дійшла безповоротного зламу. 
Катерина Білокур згоріла 10 червня 1961 року, пропаленапідточена пекель
ним холодом, у якому жила все життя й не мала жодної надії зігрітися. Її місія 
якось так несподівано завершилась.

* * *
У полотнах Катерини Білокур 1950–1960х років відчутно прозирає агре

сивний вплив радянського ідеологізованого соціуму, з яким художниця мусила 
не просто стикнутися, а увійти до нього. З визнанням таланту та одночасною 
появою уваги з боку колег та державних структур (в особах співробітників 
Будинків народної творчості Києва та Полтави, Музею народного декоратив
ного мистецтва, Спілки художників України) — постали перед нею й певні ви
моги. Згадаймо крилатий вислів Леніна: «Жити в суспільстві й бути вільним 
від нього — не можна». У нашому випадку ця теза знаходить стовідсоткове 
підтвердження. Спочатку трансформація не впадає в око, проте, охоплюючи 
поглядом весь доробок загалом, спостережемо, що змінюється не лише тема, 
зазнає перетворення мова, фокус уваги й навіть оптика художниці.

Атмосфера містицизму народних прикмет і повір’їв помалу вивітрюється 
з її полотен. Утім, магія надчуттєвої реальності не полишає Білокур, попри 
те, що деякі картини стають справжніми традиційними натюрмортами й не
суть більш заземлені образи. Крім квітів, усе частіше з’являються предмети, 
овочі… Ставлення до овочів і навіть предметів таке ж трепетне, як і до кві
тів, але ж… з пляшкою коньяку, цибулиною або навіть хлібиною вже не по
левітуєш над земною кулею.

Її квіти на полотнах і тепер не зрізані, але вже й не ростуть, як у ранніх 
композиціях, — вони існують, вібруючи та дихаючи, ніби зависаючи в про
сторі незупинного захвату й любові. Квіткові композиції, як і колись, схожі 
на щільні, багатошарові складні тексти. Ця багатошаровість реальна, бо ви
никає завдяки часу, полоненому в композиціях. Час — як пори року та плин 
життя — від ранньої весни до пізньої осені, і час, присвячений художницею 
копіткому ювелірному процесу малярської роботи. Повільний акт творен
ня — з натури влітку й ущільнений уточненням, вивіренням і завершенням 
по пам’яті взимку, — ніби збирав життєву енергію авторки і квітів та самого 
простору в міцний вузол композицій, і тепер картини нескінченно випромі
нюють їх в очі глядача, котрий занурюється в споглядання.
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Відчуття ритму й композиційної цілісної рівноваги в неї бездоганне, 
немов вчилася цьому впродовж кількох сотень літ. Їй було відомо як розсу
нути простір, як уплести в нього новий елемент і створити пластичну інтен
сивність цілого, де зробити паузу, аби напружити її так, щоб сили вистачи
ло катапультуватися в безмежжя космосу чи в неменше безмежжя рідних 
степів.

Катерині Білокур було властиве барокове світосприйняття й характер 
висловлення — чим далі, тим буремніший, хоча й надзвичайно стриманий. 
Бо ж натура виросла і сформувалася на спротиві, на відсічі, постійній пси
хологічній напрузі й, водночас, їй було відоме почуття піднесення, розпруги, 
що приносило щастя зосередженості на процесі втілення задуму. А властивий 
бароко монументальнодекоративний характер живопису у творах Катерини 
Білокур трансформувався в експресивнонапружений декоративний вислів. 
Саме в 1950і він став виразніший.

Як лосось пливе проти течії на нерест, як птахи долають величезні відстані 
рушаючи у вирій, як метелик видирається на світ із лещат жорсткої лялечки, 
чи пташеня вилуплюється з яйця, — так і її талант був настільки важливий 
Всесвітові, що заради того, аби вижити, мав бути загартованим, міцно укрі
пленим протистоянням з найближчим соціумом.

Усі її композиції про це — про власний світ і перемогу в поступі самонав
чання та щастя вміти висловити свій дух, дотичний до духу Творця.

* * *
Вивчення життєвого і творчого шляху Катерини Білокур дозволяє нам 

визначити такі риси її особистості і мистецького стилю:
– Твердий, самогубний спротив системі — усталеним традиціям, умовам 

та умовностям, стереотипам сім’ї, общини й суспільства у якому народилася, 
була вихована й мусила жити.

– Затяте самонавчання та самоосвіта, що призвели до високого професіо
налізму як у концептуальному підході, наповненні смислами власних творів, 
так і творчому мисленні й технічному виконанні.

– Надбаний самотужки професіоналізм, який не демонструє торованих 
шляхів й не створює таких, на відміну від академічних художніх прийомів.

– Надзвичайну делікатність і відповідальність зображення — як окремо
го, так і в цілому. Відсутність звичності і звичайності, а з ними — завченос
ті, тієї механічної впевненості і «хвацького артистизму», який трапляється 
в ремісників. Завжди присутня стриманість і вишуканість.

– Свідомо обрана мисткинею неможливість точно спланувати і скоригу
вати роботу над картиною. Залежність від природних ритмів кожної окремої 
частини й навіть незначних деталей композицій через роботу над кожним 
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елементом окремо, у різний час, не обраний автором, а продиктований 
природою.

– Глибокий, усвідомлений авторкою, символізм і навіть міфологізм жи
вописних композицій, сповнений магічної реальності — радо упізнаваної 
кожним, але не існуючої в природі.

– Невимушена, підсвідома самозахисна медитативність — свого роду 
молитовність. Художниця за складом душі і ставленням до власної творчо
сті була співвідносна іконописцю. Тільки за лики ікон у її роботах правлять 
природні сили, втілені у квітах. Працюючи, вона йшла в умоглядне затвор
ництво й усамітнення. Тримала піст. Схоже, що тримала вона його ціле жит
тя, зважаючи на лихоліття 1917–1920х, голод 1932–1933 років, на воєн
ні та повоєнні голодні роки, на те, що не працювала в колгоспі, а придбати 
продукти, навіть за кращої пори в сільському магазині за кілька кілометрів 
від оселі, маючи хворі ноги, було проблематично. Мусила перейматися гос
подарством, а ще треба було заробити на полотно, фарби. Вишивала, шила, 
поралася по дому, доглядала хвору матір, племінників і бігала кожну вільну 
хвилину рисувати — про їжу думати не було коли.

– Одержимість — знак генія за всіх часів. І практично завжди цей геній 
отримує визнання далеко не одразу, найчастіше — після смерті. Катерині 
Білокур із визнанням пощастило в останній третині життя.

– Їй були властиві вроджений, а за тим — самовихований смак, чуття 
міри, гармонії, сила самообмеження й самодисципліни.

– Живописний реалізм своїх зображень Катерина Білокур доводила до гі
перреалістичної точності: зображення кожної рослини — дослідницьке, вар
те ботанічного і при цьому сповнене емоційності, символізму та магії.

– Концентрована енергія творення — ось, здається, ключ сили й не
здоланного ваблення картин Катерини Білокур. Ця енергія народжувала
ся в повсякденному й повсякчасному подоланні — спротиву нерозумінню 
рідних та об’єктивним умовам життя, натуральному господарству. Вона 
формувалася процесом творчості, а викрешувалася і збиралася у єстві ху
дожниці самим доланням перешкод, присутніх на всіх етапах створення 
картини, і з тим селилася в полотнах. Енергії картинам додає й укріплює те, 
що в багатьох роботах — спочатку руками мисткині прядена нитка, потім 
нею ж ткане полотно для картини. А паралельно творені пензлики — то
несенькі, на кілька ворсин. Далі — писала місяцями, а то й роками, напру
жено виборюючи кожну хвилину. Труд її малювання був схожий на працю 
середньовічних черниць над безцінним золототканим гаптуванням кани
теллю — він також додавав енергії полотну, бо енергія полотен живилася 
ще й часом життя, який художниця вкладала в картину. Врешті, і Катерина 
Білокур відчувала себе такою черницею, нареченою Творця, бо ж була 
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призначена ним до такої «святої праці». Усе це посилювало й концентру
вало безцінну енергію кожної роботи.

– В її картинах уловлена, навіть полóнена, енергія живих рослин, які мист
киня змальовувала в природних умовах, — ходила писати в садок, у квітник, 
до сусідських городів або в луги. Подібне благоговіння перед живим властиве 
таким культурам і традиціям, якот японська або китайська, навряд чи відо
мим художниці на початку творчого шляху. З ними могла ознайомитися піз
ніше — у музеях Москви та Києва. Вірогідно, що певною єднальною ланкою 
її наївного реалізму зі східним мистецьким світовідчуттям став стиль модерн, 
що панував у Європі саме коли народилася й зіп’ялася на ноги Катерина — 
на межі ХІХ і ХХ століть.

– Своєрідні енергетичні іскри викрешує і стиль малювання, що несе умо
глядний конфлікт гіпер/ультрареалістичного зображення й магічного сві
тосприйняття та вислову. Енергетичної потужності надає роботам медита
тивний, близький до молитовного, стан, який охоплював художницю під час 
роботи над кожною картиною. І ніколи — не «мертва натура», і не «тихе 
життя», а якийсь часопросторовий живописнообразотворчий вибух.

– Катерина Білокур не шукала і, здається, навіть не торкалася національ
ного стилю, втім саме її твори стали неподільною виражальною його скла
довою, його яскравим живленням. Певне, орнаментальні ритми геометрич
них вишивок Полтавщини підказували їй безпомилковість структури таких 
складних її композицій — щільних, килимових, багатошарових, з несподіва
ними магічними проривами.

* * *
Аналізуючи такий непростий і буквально тернистий шлях мисткині, ба

чимо, що прикра доля, насправді, не була такою вже нераціональною щодо 
цього безцінного і глибокого таланту. Художниця отримала непростий дару
ноквипробування. Пекучепалючеп’янка Іскра таланту Катерини Білокур 
живилася силою спротиву та емоцією подоланого страждання. Болісно усві
домлювати, що саме в пекельному горнилі страждань могли утворитися такі 
картини. Вони абсолютно унікальні, бо не несуть на собі карб нестерпних 
випробувань. Довколишню темряву та свій біль Катерина Білокур переплав
ляла в гармонійну красу, знаходячи їй джерело, поштовх у найближчому, при
родному — на городі, у садочку, лісі, лузі, полі… Її тонка й делікатна натура 
могутньо та послідовно обертала муки, сумніви й обрáзи не на стражденні 
полотна, а на острівці з порталами до гармонії.

Безхитра, щира відкритість світу та вперта, нездóлана нищенням близьких 
і неблизьких людей любов до краси, до космічних макро та мікро її проявів, 
як пелюстки квітів, стеблинки трав… Їхня цілісність, за її спостереженням, 
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залишалася завжди чистою, незайманою, на відміну від душ людей, котрі 
не просто не сприймали її талант, а нищили. Довірливий погляд і нехитрий 
вислів та надзвичайно простодушне стремління писати, як справжній худож
ник. І вона досягла свого — стала писати, як професійний митець, як вона 
уявляла його роботу, техніку… А насправді так тонко професіонали вже 
й тоді не писали, якщо й писали взагалі…

Власне за її картинами іноді можна прочитати про неї більше, ніж мистки
ня сама про себе написала. Творчість Білокур уповні не належить ані до про
фесійного, ані до народного мистецтва, ні до образотворчого фольклору, 
ні до наївного мистецтва. У цьому — така дражлива своєрідність та прива
бливість її творів. Вони, не схожі ні на які інші, водночас живлені найрізно
манітнішими знахідками світового мистецтва — мисткиня десь свідомо, по
деколи неусвідомлено прозирала те, про що і знати було неможливо, а ось 
ві́дати — можна. Ця підключеність до всесвітнього і всечасного інформацій
ного поля, налаштованість не лише на сприймання інформації, а й на творче 
її перетворення, сила й чистота духу авторки генерували через її творчість 
світові шедеври. Ось такі, несподівано народжені в невідповідних місцях 
або умовах, таланти своїм духом, неприйнятною на початку творчістю ство
рювали і створюють смисли в культурі, у мистецтві світу.



29

Ганна ВЕСЕЛОВСЬКА
головний науковий співробітник

ІПСМ НАМ України,
доктор мистецтвознавства, професор

УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ 
НА РОСІЙСЬКІЙ СЦЕНІ
(До історії гастрольних виступів 

українських артистів у Москві та Санкт-Петербурзі 
наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття)

У переважній більшості вітчизняної наукової, науковопопулярної 
та ме муарної літератури доволі розлого подається інформація про винят
кову успішність виступів українських театральних труп у СанктПетербурзі 
та Моск ві у 1880–1900х. Зазвичай мемуаристи та науковці покликаються 
на численні публікації в тогочасній періодичній пресі, вказують на цікавість 
до цих заходів широкої мистецької спільноти, а саме Іллі Рєпіна, Володимира 
Ста сова, Лева Толстого, Антона Чехова, інших.

Відповідно, тривалий час українські науковці задовольнялося цими відо
мостями, не вважаючи за потрібне детально аналізувати обставини числен
них приїздів до Петербурга й Москви українських артистів. Наразі, для від
новлення повноцінної та переконливої картини вагомої присутності укра
їнського театру на культурних теренах Російської імперії та з’ясування його 
непересічного впливу на художні процеси у всій державі, є нагальна необхід
ність уточнення обставин перебігу гастролей українських артистів.

Загальновідомо, що однією з ключових фігур, завдяки якій відбулися пер
ші гастролі української трупи в СанктПетербурзі була театральна діячка Віра 
ЛінськаНеметті. Ця колишня провінційна актриса амплуа драматікінженю, 
яка з 1885 року стала антрепренеркою, була близькою знайомою українських 
театральних діячів і, передусім, Марка Кропивницького. Власне вона і висту
пила ініціаторкою петербурзьких гастролей його трупи 1886 року, що стали 
тріумфальними й одразу принесли українським артистам визнання і гроші.

Як зазначалося згодом у пресі [8, с. 893], приїзд трупи Кропивницького 
дав також старт стрімкому зростанню матеріального благополуччя Лінської
Неметті, яка стала надалі чи не найуспішнішою антрепренеркою Санкт
Петербурга кінця ХІХ століття. Згідно із запропонованими нею умова
ми, вона орендувала для трупи Кропивницького театральні зали й діста
вала необхідні дозвільні документи, а при цьому отримувала половину 



Ганна ВЕСЕЛОВСЬКА  

30

виручки від усіх вечірніх зборів. Шістдесят три вистави, які зіграла трупа 
Кропивницького в залі Кононова (близько 800 місць) та в залі готелю Демут 
(майже 1 000 місць) пройшли переважно з аншлагами. Отож у підсумку, 
ЛінськаНеметті й українські артисти заробили по 43 тис. 550 крб [9, с. 54].

З 1887 року ЛінськаНеметті, яка добре відчувала глядацьку кон’юнктуру 
орендує на п’ять років, розташовані поруч на Офіцерській вулиці «Демидів 
сад» і «Зимовий театр». За власні кошти вона облаштувала територію саду 
й реконструювала будівлю театру. «Сад змінився і став збирати масу пу
бліки, коли його орендувала ділова артистка Неметті, яка зламала тутеш
ній театр, що нагадував телячий загін і побудувала літній і зимовий теат
ри» [11]. Приміщення на Офіцерській, яке на афішах називалося теат ром 
Неметті, перетворилося на одне з найпопулярніших театральних місць Пе
тербурга. І саме тут 1890 року відбулися тривалі гастролі нової трупи Мар
ка Кропивницького (квітень–червень) та виступи трупи Панаса Сак са ган
ського (жовтень–листопад).

Досвідчена антрепренерка Віра Неметті не надавала переваги конкретній 
українській трупі, приміром, Кропивницького, який свої другі петербурзькі 
гастролі восени 1887 року організовував уже самостійно, без її посередни
цтва. Вона орієнтувалася на попит, а тому, сміливо запропонувала 1888 року 
вигідну угоду Михайлу Старицькому, орендувавши для його перших висту
пів у столиці престижне театральне приміщення на Фонтаці більш відоме 
як Малий театр1. 

На початку ж 1900х Віра ЛінськаНеметті власним коштом спорудила 
на Петербурзькій стороні, тобто подалі від офіційних театральних установ, 
новий модерновий театр на 1 000 місць з обертовою сценою, з об’єднаними, 
спільною стіною, зимовою та літньою глядацькими залами. Тут, в обладна
ному за останнім словом театральної техніки приміщенні, 1903 року кілька 
мі сяців поспіль гастролювала трупа Онисима Суслова, у складі якої тоді ви
ступала Марія Заньковецька. Усе це свідчить про те, що Віра ЛінськаНеметті, 
яка, найімовірніше, побачила вистави трупи Марка Кропивницького ще 
в Києві на початку 1880х, коли грала в провінційній трупі Савіна, не просто 
однією з перших відчула «моду на українців», а й підтримувала її весь час, 
практично до моменту своєї передчасної смерті 1910 року.

Водночас, жагучий попит на українські вистави з виразним народним 
наративом, який, завдяки жіночій інтуїції передбачила ЛінськаНеметті, 
відчули й почали використовувати московські театральні підприємці Георг 
Парадіз, Яків Щукін, Єлизавета Горєва. З кінця 1880х, вони наввипередки 

1 Зараз у цьому приміщенні розташований Великий драматичний театр імені 
Г. О. Тов стоногова.
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запрошували до першої столиці трупи Кропивницького, Старицького, Са
довського, Суслова та інших. Про феноменальний успіх перших виступів 
українців у Москві згадував актор і драматург Костянтин ВанченкоПи
санецький. Власне, він і пояснив захоплення українськими артистами при
хильністю тогочасної широкої публіки до народного дискурсу, як на рівні 
тем, сюжетів, так і на споживацькому рівні.

«Нас розхоплювали на благодійні вечори й концерти, — писав К. Ван
ченкоПисанецький. — Такі концерти з нашою участю мали надзвичайний 
поспіх і зали переповнювалися публічністю, що тільки й чекала нашої з’яви. 
Часописи писали цілі статті і фейлетони. Завелась мода на українські шап
ки, кравати “а ля хохол”. У гастрономічних крамницях плакати віщували, 
що одержано “ковбаси і сало прямо з Малоросії”. Наш тодішній буфетчик 
Я. В. Щукін, опісля директор Великого Московського Театру “Ермітаж”, про
давав у буфеті “бутерброди із настоящего малоросійського сала”. І в перервах 
публіка з’їдала їх цілі гори. Кажуть, буцім, оті бутерброди дали йому спро
могу почати й ту величезну театральну справу, власником якої він став» [3, 
с. 153].

Отже, при тому, що потужний і сталий успіх українських артистів на сто
личних сценах першочергово забезпечувався їхньою талановитою грою, 
не можна обійти увагою особливу атмосферу, у якій відбувалися вистави, 
особливу прихильність публіки до, так би мовити, «народних» спектаклів. 
У цьому зв’язку, необхідно зазначити, що роки, на які припадає час тріум
фального завоювання обох столиць українськими артистами, були часом 
загальносуспільного захоплення ідеями народництва, фольклорною культу
рою, замилування народним побутом, звичаями тощо.

Як відомо, на початку 1880х, після низки терористичних актів, вбив
ства народовольцями царя Олександра ІІ, у середовищі народницького руху 
в Російської імперії сталося послаблення радикальних настроїв, переорієн
тація на діяльність просвітницькокультурного характеру. Це збіглося в часі 
з послабленнями царської репресивної політики щодо української культури, 
динамічним розвитком українського театру. Тож народницькі просвітницькі 
ідеї, які загалом потужно охопили всі сфери тогочасного мистецтва, стиму
лювали зацікавлення публіки спектаклями із відповідною селянською тема
тикою і, звичайно, українськими поставами.

Українські п’єси якот «Дай серцеві волю, заведе в неволю» і «Глитай, 
або ж павук» Марка Кропивницького, «Наймичка» Івана КарпенкаКарого 
для петербуржців та москвичів були переконливими прикладами спектак
лів із народницьким дискурсом, оскільки в них йшлося про страждання 
й безнадійне життя селянства. Крім того, ідеологія народництва повсякчас
но підживлювалася фольклорною складовою, а, як відомо, значна частина 
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репертуару труп українських корифеїв складалася із творів наповнених 
фольклорномузичними епізодами («Наталка Полтавка» І. Котляревського, 
«Сватання на Гончарівці» Г. КвіткиОснов’яненка, «Назар Стодоля» 
Т. Шевченка, «Різдвяна ніч» М. Старицького та ін.). У такий спосіб, власне, 
захоплення ідеями народництва провокувало до екстатичного замилування 
російської публіки, яка взагалі української мови не розуміла, українським пі
сеннотанцювальним фольклором.

Крім підживлення уваги до українських вистав із народною тематикою 
загальними суспільними настроями, варто згадати і про персональну попу
ляризацію українського театру ідеологами народництва. До прикладу га
зета «Новое время», видавець, редактор і головний автор якої Олександр 
Суворін був відомий своїми шовіністичнонародницькими поглядами, вико
нала свого роду функцію трампліну для українських артистів у момент підко
рення ними столичного глядача. Тотальне захоплення народницькою тема
тикою Олександра Суворіна навіть взяло гору над невизнанням ним націо
нальної ідентичності українців, яких він інакше як «малороси» не називав.

Також показовою є участь у діяльності трупи Миколи Садовського на
родоволки Марусі Вєтрової. Ця дівчина з Чернігівщини, ймовірно маючи 
на меті реалізацію через театральну творчість власних ідейних принципів, 
спробувала стати актрисою. Після сценічної невдачі вона і надалі займалася 
радикальною революційною діяльністю, була заарештована і здійснила акт 
самоспалення в Петропавлівській фортеці.

Водночас, видається, що хвиля зацікавленості українським театром була б 
короткочасною, коли б не спрацювали інші чинники, що сприяли його по
пулярності в Російській імперії. Зокрема йдеться про сплеск розважального 
напряму в тогочасній театральній культурі, що стався після офіційного ска
сування 1882 року монополії імператорських театрів у столицях. Як зазна
чають сучасні дослідники [10], скасування монополії стала точкою відліку 
для розбудови приватного театрального підприємництва в Москві та Санкт
Петербурзі, що набуло різноманітних форм. До того ж, вищезгадані антре
пренери, і та ж ЛінськаНеметті, які забезпечували приїзд українців до сто
лиць, здебільшого утримували й розбудовували не лише театральні примі
щення, а й сади дозвілля, де публіка отримувала цілий комплекс розваг, поміж 
яких був і театр. Відповідно кількість загальнодоступних садів із літніми 
сценічними майданчиками в СанктПетербурзі та Москві у 1890і істотно 
збільшилася, а гастролери з України, що часто виступали саме на відкритих 
сценах, своєю діяльністю, фактично, сприяли розвиткові розважального ре
лаксаційного театру.

Наразі британський дослідник Еуген Ентоні Свіфт значну кількість сторі
нок фундаментальної праці «Народний театр і суспільство в царській Росії» 
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присвятив театральним виставам у садах дозвілля російських столиць, про
те не згадавши про українські вистави [14]. Між тим, українські трупи, чий 
репертуар включав чимало комедій, водевілів, якнайкраще відповідали трен
дові театральної розважальності, що панував на майданчиках садів дозвіл
ля й передбачав значно демократичніший характер вистав і спосіб комуні
кації із глядачами. Так, українські колективи, поміж яких трупа Михайла 
Старицького, виступали ще в 1891 році в старому саду «Ермітаж», у театрі 
«Антей» який утримувався відомим оперетковим актором і антрепренером 
Михайлом Лентовським.

Але найбільших успіхів в організації московських гастролей україн
ців та їхньому залученні до розважальної театральної культури досяг ви
нахідник «українських бутербродів» Яків Щукін. Цей легендарний те
атральний підприємець, який набирався досвіду в садового антрепрене
ра Михайла Лентовського та в будівничого театральних приміщень Георга 
Парадіза, оскільки на початку своєї кар’єри працював на обох, облаштував 
у Москві популярний сад новий «Ермітаж» і театр у ньому. Після відкрит
тя цього розважального комплексу тут майже постійно виступали україн
ські артисти. Восени 1895 року, змінюючи одна одну грали трупа Миколи 
Садовського та Олександра Суходольського в спілці з Онисимом Сусловим. 
1898 року в театрі саду нового «Ермітажу», якраз напередодні відкриття 
на цій сцені свого першого сезону МХТ, показувала вистави трупа Марка 
Кропивницького, а навесні 1901 року тут два місяці гастролювала друга 
Об’єднана трупа корифеїв.

Різні українські трупи, і такі високопрофесійні як Миколи Садовського 
чи Марка Кропивницького, і балаганного типу як у Мини Копилова чи Ми
роваБедюха постійно показували вистави в садах «Акваріум» Москви1 
та Петербурга2, у саду «Аркадія» (СанктПетербург)3, у невеличких театрах 
приміських садів Оранієнбаума4 і Кронштадта. Усе це переконливо свідчить, 
що українська театральна культура була вагомою частиною індустрії дозвіл
ля в Російської імперії, яка, за спостереженням Ентоні Свіфта, стала у 1890і 
важливою частиною міського ландшафту. 

1 У театрі саду «Акваріум» (Москва) трупа О. Суслова гастролювала з жовтня 
1900 по лютий 1901 року.

2 У театрі саду «Акваріум» (СанктПетербург) трупа О. Суслова гастролювала 
з грудня 1899 по березень 1900 року.

3 У театрі саду «Аркадія» (СанктПетербург) трупа М. Кропивницького гастро
лювала влітку 1897 року.

4 У театрі Оранієнбаума трупа М. Кропивницького гастролювала в червні 
1890 року, а трупа М. Копилова в червнісерпні 1891 року.
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Власне, зважаючи на істотний вплив сцени на смаки, настрої, і навіть по
літичні погляди пересічних громадян, тогочасний російський уряд форму
вав культурну політику, заохочував театр до розважальності. Зокрема Ентоні 
Свіфт наводить чимало прикладів загравання влади з народом саме через по
середництво легковажного театру. І ця обставина, певною мірою пояснює 
поблажливе ставлення царської влади до українських гастролей у столицях, 
під час яких показували переважно комедії, водевілі, оперети. Однак водно
час, у центральній частині України, насамперед у Києві, де кожна українська 
вистава будьякого жанру набирала політичного звучання, спектаклі україн
ською мовою перебували під забороною до 1893 року.

Водночас, потурання невибагливим смакам публіки, передусім із боку 
антрепренерів, яке цілком влаштовувало владу, призводило до значного 
зниження естетичного рівня вистав, до переорієнтації частини українсь
ких труп на опереткововодевільний та цілком розважальний репертуар. 
Це особливо стає помітним із середини 1890х, коли, наприклад, у трупі 
Онисима Суслова став переважати оперетковий репертуар, йшли виста
ви російською мовою. Артистичні ж об’єднання невисокого рівня, такі як 
у Григорія Деркача або Мини Копилова, постійно показували дивертис
менти розважального штибу: приміром Деркач грав у збудованому Ми
хай лом Лентовським спеціально для невибагливої московської публіки 
театрі «Скоморох» і кафешантанному театрі Шарля Омона, а трупа П. Ми
роваБедюха на масницю 1894 року брала участь у «Московському Ве не
ціанському карнавалі», представляючи «комедію з піснями й танцями» 
«На зар Стодоля» за Т. Шевченком.

Обидва наведені вище і проаналізовані чинники забезпечували сталий 
попит на гастролерів з України та їхню популярність. Однак, третій чинник 
спрацьовував, так би мовити не на кількісному, а на якісному рівні, тобто 
підтримував приток підготовленої публіки, студентства, що прагнули отри
мати непересічні художні враження. Те, що саме такі емоції можна було від
чути під час виступів українців свідчить постійне їхнє відвідування Рєпіним, 
Толстим, Чеховим, зацікавленість цими спектаклями членів царської родини, 
можновладців тощо. Але, наразі, аби цілковито зрозуміти естетичну прива
бливість кращих українських спектаклів, варто представити їх на загально
театральному тлі тогочасної Російської імперії.

Як уже зазначалося, після скасування театральної монополії в російських 
столицях стався сплеск театрального підприємництва, яке, аби збільшити 
прибутковість орієнтувалося переважно на розважальний контент. З ін
шого боку, з багатьох причин, поміж яких був і банальний снобізм, твори 
так званих легких жанрів практично усувалися з імператорської сцени, хоча 
прем’єрша Александрінського театру 1880–1990х Марія Савіна починала 
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саме як водевільна актриса. Отож, фактично, на російському театральному 
небосхилі того часу утворився неподоланий розрив між виваженим офіцій
ним та розважальним театром, призначеним для широких верств суспільства.

У європейських театральних культурах подібні лакуни, якщо вони й ви
никали, з початку ХІХ століття заповнювали мелодрами: спершу романтич
ні, потім побутовопсихологічні. І не є секретом, що саме мелодрама була 
базовим жанром для більшості некомедійних творів українських корифеїв1. 
На противагу цьому, у корпусі російській драматургії 1880–1990х годі й від
шукати популярні мелодрами, тоді як у літературі, власне, мелодраматизм 
зробив мегапопулярними новелістів Федора Достоєвського, Лева Толстого, 
Миколу Лєскова. Отже, йдеться про те, що український театр, завдячуючи 
репертуару й особливостям виконавства, міг уповні задовольнити запит 
публіки на чуттєвий мелодраматичний спектакль. Маючи в репертуарному 
переліку чимало мелодрам різного типу, які не надто широко були представ
лені на імператорській сцені, українські гастролери виконували їх до відчай
душності природно і просто, що й викликало естетичний екстаз у поважних 
критиків. 

Ці твердження не здаватимуться надто амбітними, якщо взяти до уваги 
те, що українські артисти самостійно опанували особливу манеру виконання 
мелодраматичних текстів, яка базувалася на природності сценічної поведінки 
й натуралізмові. Адже, як відомо, українські актори другої половини ХІХ сто
ліття здебільшого були самоуками. Зі старшого покоління корифеїв у драма
тичних школах чи на курсах не вчився ніхто, а крім Марка Кропивницького 
ніхто навіть не мав досвіду виступів на професійній сцені. Отже ніхто з них 
не володів виробленими прийомами гри, як романтичної, так і будьякої ін
шої. Усе це спрямовувало українських артистів до того, аби покладатися тіль
ки на природність поведінки, власні почуття та відчуття.

Задля справедливості треба зазначити, що подібний спосіб виконання 
мелодрам, але на професійному підґрунті, був притаманний європейським 
спектаклям. На це вказує дослідження Джіллі БушБейлі і Джекі Бреттона 
«Пам’ять, відсутність і представництво: підхід до практично базованого 
дослідження в історії театру», де розглядаються способи відновлення ак
торської гри в мелодрамах ХІХ століття. «Пам’ять тіла» покладена в осно
ву їхнього дослідницького підходу є показовою в тому сенсі, що мелодра
му, на думку науковців, передусім, грали тілом, жестом, рухом, а текст вони 

1 На тому, що мелодрами були основою репертуару Марка Кропивницького ак
центує увагу О. Клековкін у статті «Марко Кропивницький: режисерські прийоми», 
підкріплюючи свої твердження дослідженням Н. Малютіної «Українська драматур
гія кінця ХІХ — початку ХХ століття: аспекти родожанрової динаміки».
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пропонують «залишити на його традиційній непохитній позиції, зафіксова
ний — й естетично залежний — документ історичного минулого й дати йому 
працювати в сучасності як помічникові згадування, каталізатору кінетичної 
уяви <…>» [15, с. 104].

Те, що українські мелодрами «Дай серцеві волю, заведе в неволю», «Гли
тай, або ж павук», «Наймичка», «Безталанна», «Ой, не ходи Гри цю…» 
та інші, передовсім, гралися тілом, жестом, рухом, мімікою переконують чис
ленні описи виконання чільних ролей у цих п’єсах Марією Зань ковецькою, 
Марком Кропивницьким, Миколою Садовським, Панасом Сак саганським 
та іншими. А фахові рецензії, які вийшли друком саме під час гастрольних 
виступів українців у СанктПетербурзі та Москві, вказують на те, що вико
навські прийоми українських артистів, постановочні принципи спектаклів 
загалом дотримувалися естетики натуралізму.

Варто нагадати, що на початку 1890х натуралістична естетика на сцені 
була чимось новаторським для Російської імперії, і наслідували їй тільки де
які виконавці (Палагея Стрепетова) та поважні зарубіжні гастролери, як от 
знамениті мейнінгеймці. Тож те, що в арсеналі кращих українських труп, 
за кілька років до початку професійної діяльності режисера Костянтина Ста
ніславського, вже були прийоми переконливого натуралізму викликало щире 
здивування досвідчених глядачів і професійної критики.

З особливою прихильністю переконливий натуралізм у побутовопсихо
логічних мелодрамах від українських артистів сприймався московським гля
дачем, вихованим спектаклями Малого театру під художнім керівництвом 
Олександра Островського [4, с. 166–167]. Так, під час перших гастролей 
трупи Миколи Садовського в Москві, що тривали два з половиною місяці 
з кінця грудня 1890 року до середини березня 1891 року дописувач жур
налу «Артист» із неприхованим подивом відзначав: «Прийом, який вла
штовує публіка пані Заньковецькій, відрізняється одностайністю й захо
пленням. Потужні драматичні місця, особливо в драмах “Нещасне кохання”, 
“Глитай…”, “Доки сонце зійде…”, “Не так склалось…”, “Ой, не ходи Грицю…” 
та “Невольник”, справляють глибоке враження за внутрішньою силою і прав
дивістю. Що стосується створення типів, точного розуміння загального ха
рактеру й окремих положень зображуваного персонажа, то і в цьому відно
шенні пані Заньковецька може бути поставлена поруч із кращими артист
камимайстринями. Зовнішня сторона гри пані Заньковецької завжди 
на повнена правдою й має обдуманий характер. З’являючись у ролях “дівчат” 
і “мо лодиць”, які на перший погляд здаються цілковито однаковими у всіх 
п’єсах, пані Заньковецька вміє знаходити в них різницю характерів, поло
жень, психологічних подробиць і відтінків і, зрештою, суто зовнішні відмін
ності» [1, с. 148–149].
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А втім, якщо спочатку враження від українських вистав критика фіксу
вала, концентруючись переважно на акторській грі, то з часом з’явилися 
відгуки із повноцінним описом окремих режисерських рішень і навіть 
цілих сцен. Очевидець петербурзьких гастролей Миколи Садовського 
1891 ро ку, що тривали близько двох місяців у величезному Панаєвському 
теат рі, виходець із Житомирщини літератор Володимир Боцяновський 
у своїй мемуарній статті ретельно відтворив те, що відбувалося на сцені: 
«<…> на кону з’явилася біла українська хатинка з як добре решето золотим 
со нячником поза тином, увішаним горщиками, глеками, баняками <…>»; 
«У пер шій дії п’єси “Доки сонце зійде, роса очі виїсть” у сцені біля болота 
“кумкали жаби”, було чути, як плюскають у воду спізнілі качки, далеко у полі 
кричав перепел, в садку співав соловейко <…>, з села лунало мукання ко
рів, ревів бугай, десь далеко гризлися собаки, а потому один з них довго 
скавучав» [2, с. 64, 66–67].

У цій же публікації В. Боцяновський наводив враження рецензента «Пе
тербурзької газети», який насолоджувався тим, як у виставі «Утоплена» 
«художньо відтворювалася чудова українська ніч із місяцем, що дивиться 
із середини неба, і виблискуючі при місяці ряди хат», а сам він захоплю
вався тим, як у «п’єсі “Невольник” Садовський виїздив конем, що гарцював 
під ним, не лякаючись ані пострілів, ані голосних співів. У тій сцені, де ко
заки ратуються в підземній в’язниці, козаки актори підносились (у тій са
мій п’єсі) вгору по верівці, по під самісінькі колосники» [2, с. 67]. Судячи 
з усього, такі промовисті сценічні прийоми, а також гра прем’єрши Марії 
Заньковецької зацікавлювали публіку і вона надавала перевагу українцям, які 
виступали в Панаєвському театрі, а не в залі Кононова на Фонтанці, де одно
часно із Садовським гастролював Марко Кропивницький.

Спостереження дописувачів петербурзьких газет з усією очевидністю 
свідчать про натуралістичні прийоми в спектаклях Миколи Садовського. 
«Справді, пригадуючи тепер постановки українських акторів дев’яностими 
роками, доводиться сказати, що тут далеко іще перед Станіславським культи
вували ті самі прийоми, що у Московському художньому театрі. Насамперед, 
усенька бутафорія була справжня, “подлинная”. Усі оці сорочки, свитки, шап
ки, — все це театр збирав, колекціонував неначе щирісінькі етнографи», — 
коментував В. Боцяновський [2, с. 66].

Але був іще один момент, який незаперечно вказує на тяжіння Миколи 
Садовського до естетики натуралізму. Уже на завершення петербурзьких 
гастролей, 29 грудня 1891 року його трупа представила знакову прем’єру 
«Никандр Безщасний» — авторську переробку Миколи Карповича драми 
Олексія Писемського «Горькая судьбина», що є показово натуралістичним 
твором, не позбавленим фізіологічної деталізації.
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Безпрецедентний успіх «Никандра Безщасного» і, насамперед, у плані 
акторського виконання, засвідчив критик Володимир Єрмілов уже в Москві, 
куди трупа переїхала з Петербурга одразу після різдвяних світ 1892 року. 
«У виконанні пана Садовського ми бачили реальне зображення цього силь
ного, владного, гордого й самолюбивого мужика, який не поступається 
ні перед чим у пориві почуттів образи власної гідності. П. Садовський дає 
нам відчути, що його герой — передовсім страдник, який пристрасно ко
хає свою дружинузрадницю і до глибини душі вимучений болючими дум
ками про свою понівечену гідність і про позбавлення його назавжди бла
женного щастя сімейного життя. Чудова була й пані Заньковецька в ролі 
дружини Никандра. Вона рельєфно представила одночасно скромність і со
ром’язливість цієї жінки та її глибоку й мужню переконаність — не посту
патися жодним наполяганням, погрозам і насиллю нелюбимого чоловіка, 
яких би жертв на вартувала їй така безстрашна впертість» [5].

Згадані московські гастролі трупи Миколи Садовського, які тривали мі
сяць у приміщенні престижного театру Шелапутіна, розташованого на Теат
ральній площі поблизу Большого й Малого театрів, виявилися надзвичай
но успішними. Репертуар, що дозовано включав психологічнопобутові 
мелодрами як от «Никандр Безщасний», «Лимерівна», «Не судилось», 
«Дай серцеві волю, заведе в неволю» та ін., музичні вистави «Запорожець 
за Дунаєм», «Наталка Полтавка», а також водевілі й комедії, сприймався 
різними категоріями глядачів, серед яких був і Михайло Грушевський, дуже 
прихильно, про що свідчить прибуток у чотири карбованці на один, і на за
гал 17 тисяч виручки. А фахова критика в особі Єрмілова вказувала на гру 
українських артистів як на цілком оригінальну, що є «виявом нового слова 
театрального мистецтва, яке представляє на сцені реалізм» [5].

У ретроспективному огляді гастрольних виступів українських артистів 
у СанктПетербурзі й Москві ці гастролі трупи Миколи Садовського по
чатку 1890х можна вважати кульмінаційними. Надалі цікавість до українців 
із кожним роком істотно зменшувався, про що, принаймні, свідчать фінан
сові показники: під час наступних гастролей 1893–1894 рр. у Москві трупа 
Садовського заробила по 1 крб 20 коп. на 1 крб, що є, звісно, зовсім невисо
ким прибутком. Справа в тім, що із середини 1890х народницький наратив 
витискається з кола суспільної уваги проблемами робітничого класу, розва
жальна культура стає справжньою індустрією, що не надто потребує укра
їнського художнього продукту, а реалізм і натуралізм стають трендом у різ
них сферах мистецтва. За цих обставин привабливість українського театру 
для столичних жителів значно зменшилась. Водночас, і для українських ар
тистів тоді вже відкрилися нові горизонти: влада, нарешті, дозволила їм гра
ти в усіх українських губерніях і, насамперед, у Києві.
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У цьому контексті великі московські гастролі трупи Миколи Садовського 
з 5 грудня 1893 року по 10 квітня 1894 року, можна розглядати як преамбулу 
до відповідальних виступів у Києві, що розпочалися вже 20 квітня 1894 року. 
Наразі йдеться про апробування двох важливих моментів: перший це — ре
пертуар, без п’єс Івана КарпенкаКарого, але з мелодрамами Михай ла Ста
рицького, а другий, значні зміни в складі трупи, де крім М. Заньковецької 
з’явилися імениті актори Г. ЗатиркевичКарпинська, Ф. Левицький, Д. Мова, 
і талановита молодь — О. Полянська, Є. Базилевська.

Однак, обидві ці обставини рецензент журналу «Артист» Олексій Ярцев, 
який добре знав український театр із середини, оскільки працював свого часу 
в трупі Марка Кропивницького, спершу волів розглядати як ознаки стагна
ції [12]. Але вже в наступній статті в цьому ж журналі Ярцев помітив у висту
пах трупи Садовського ту якість, яка стала визначальною рисою для кращих 
українських вистав 1890–1900х і яка рідко зустрічалася на тогочасній ро
сійській сцені. Йдеться про ансамблевість, зіграність акторів, їхню здатність 
створювати спільними виконавськими зусиллями сценічний образ.

«Виконання п’єс доведено до досконалості, — писав Олексій Ярцев. — 
Усі головні виконавці начебто змагаються між собою в бездоганній обробці 
своїх ролей. Пані Заньковецька зі звичним успіхом грає ролі Домахи та Зінь
ки. В останній ролі, що дає більше матеріалу, ніж перша пані Зань ковецька, 
як і завжди вражає силою і правдою своєї гри. Дві несхожі між собою ролі 
Антона й Самрося виконує п. Садовський з художнім смаком справжньо
го артиста: першій особі він надає більш реалістичного обарвлен ня, ніж те, 
яке дав автор, а в другій, навпаки, пом’якшує надто реальні контури. Пні 
ЗатиркевичКарпинська, яка зображує Крушинську, до дрібниць вірна цьо
му типові, робить його уповні життєвим. П. Левицький в ролі старшини 
в “Кривді і правді” тонко намічає деталі й загалом дає артистично виконану 
фігуру <…> Так само талановито зображує п. Карпенко писаря в “Крив ді 
і правді”, ні на хвилину не вдаючись до шаржу, правдиво й осмислено. П. Ва
силенко й у тій, і в іншій п’єсі тепло, і щиро провів ролі стариків. П. За горський 
типово й не підкреслюючи зовнішнього комізму добре грає роль шинкаря. 
Пні Тімаєва з успіхом грала в другорядних ролях» [13, с. 218–219].

Загалом Ярцев характеризує буквально всіх артистів трупи Садовського, 
не оминаючи увагою молодих Бірченка, Базилевську, Козловську, Юльченко, 
Полянську та ін. Кожного з них він бачить на певному місці, у конкретній 
ролі, як самодостатнього виконавця, що свідчить не про «прем’єрський» 
характер спектаклів, а про ансамблевий, мейнінгемський. Безперечно, ан
самблева гра була притаманна тільки кращим тогочасним трупам і нею ж, 
звісно, філігранно володіли акторикорифеї, які знову 1900 року утворили 
об’єднану трупу.
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На московські гастролі цей колектив, що складався із зірок української 
сцени, запросив 1901 року Яків Щукін, надавши приміщення зимового 
театру в розбудованому ним новому саду «Ермітаж». Цього разу україн
ці виступали рівно два місяці (20 лютого — 16 квітня) під час Великого по
сту. В інший час це приміщення займав Московський художній театр, в очі
куванні на відкриття власної оновленої будівлі в Камергерському провулку. 
Звісно, «художественики» не могли не відвідувати спектаклі в «Ермітажі», 
про що йдеться в численних мемуарах, нотатках, листуванні. Спектаклі ди
вилися як батькизасновники МХТ, тобто Костянтин Станіславський, так 
і молоді співробітники, поміж яких був Всеволод Мейєрхольд, котрий уже 
за два роки запрошував Марію Заньковецьку вступити до його антрепризи 
в Херсоні. Однак усі ці відомі у вітчизняному та зарубіжному мистецтвоз
навстві факти наводилися для переконливості високого рівня майстерності 
українських артистів і, жодного разу не як свідчення вагомості і впливовості 
«українського питання» для російської сцени.

Розглядаючи можливий художній вплив гастрольних виступів Об’єднаної 
трупи корифеїв на російський театральний ландшафт, не можна не зауважи
ти, що саме в МХТ із середини 1901 року відбуваються певні репертуарні 
й естетичні зсуви, унаочнені режисерською практикою К. Станіславського. 
Відомо, що в цей час він активно береться за постановку драматургії Мак
си ма Горь кого і 1902 року в репертуарі МХТ з’являється гучна прем’єра 
«На дні».

Не варто переказувати загальновідомі перипетії підготовки «На дні» 
в МХТ. Але слід зауважити, що режисерські прийоми явно натуралістич
ного характеру, які використовувалися Марком Кропивницьким і частково 
Панасом Саксаганським та Миколою Садовським були втілені в спектаклях 
Костянтина Станіславського 1902 року «Влада темряви» за Левом Толстим 
і «На дні» Максима Горького. Тут були і справжній одяг та предмети побу
ту, акустичні ефекти, а також в одній із ролей на сцену виходила справжня 
селянка.

Підбиваючи підсумки, маємо намір наголосити, що тривалий час теа
тральна творчість українських корифеїв розглядалася герметично і виключ
но з огляду на її важливість для розвитку національної культури. Водночас, 
контекстуальний аналіз їхньої діяльності на тлі театрального ландшафту всієї 
Російської імперії, у межах якої перебувала значна частина території сучас
ної України, посвідчує, що український театр на певному етапі істотно впли
нув на розвиток російської театральної культури загалом, на засвоєння нею 
нової естетичної парадигми натуралізму, розширення репертуарних орієн
тирів. Підстави для цього дав аналітичний огляд гастролей українських ар
тистів у СанктПетербурзі та Москві наприкінці ХІХ — початку ХХ століть.
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Олена ГОЛУБ
художниця, мистецтвознавиця,
членкиня НСХ України

НЕОНАРАТИВ 1990-х:
Демонстрація відмови від авангарду

Сучасне мистецтвознавство справедливо вважає період 1990х у нашо
му мистецтві не достатньо відомим та аналітично вивченим. Вагома частина 
цієї роботи зроблена Ольгою Петровою в книзі «Мистецький Київ 1990х: 
Реконструкція» [1]. Окрім неї чимало мистецтвознавців дедалі більше пи
шуть про мистецькі групи «Паризька комуна», яку згуртував О. Соловйов, 
«Живописний заповідник», сформований Т. Сільваші, приділяють увагу 
вже відомим і знаним у музеях представникам «Нової хвилі» [2]. На зламі 
століть свої твори активно представляло покоління «сімдесятників», яке 
прийшло після бунтівних «шістдесятників». Про них складається стале уяв
лення як про послідовників «тихого протесту», які уникали гострих суспіль
нополітичних тем, натомість захоплювались абстрактними формами або на
давали перевагу ліричним пейзажам чи натюрмортам.

Варто зауважити, що твори багатьох інших тенденцій не потрапили в поле 
зору мистецтвознавства з різних причин. Поперше, чимало робіт опинилося 
за кордоном, оскільки свого часу були заборонені владою, чимало інакомис
лячих художників покинули свою країну, тож про них не згадували, ніби їх
ньої творчості не існувало. Крім того, офіційне мистецтвознавство не спри
яло тому, щоби віднести нестандартні твори до професійного мистецтва, 
і тому вони зовсім не розглядалися. Так, творчість Ф. Тетянича, хоча він і був 
членом спілки художників СРСР, визнавалася лише в монументальній галузі, 
а його перформанси трактували як незначне психічне відхилення. Не розгля
дали також і всіх інших маргіналів, що не закінчили Київський державний ху
дожній інститут (нині — НАОМА). Тривалий час вільній мистецтвознавчій 
думці дуже заважала усталена визначеність критеріїв професіоналізму, яку 
до кінця не подолано й донині. Хочу посприяти своєю публікацією руйну
ванню деяких стереотипів і продемонструвати твори, які не є новими, проте 
досі не достатньо проаналізовані й вивчені науково.

Для розвитку сучасного мистецтва наріжним каменем є ставлення до сміли
вих здобутків авангарду початку минулого сторіччя. Їхня заборона радянською 
владою в період сталінізму призвела до зворотної реакції художників прийдеш
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ніх поколінь. Своєрідне цитування і продовження авангардної стилістики 
у творах українських художників другої половині ХХ століття відігравало свого 
часу позитивну роль: «Їм було легше працювати, тому що вони не відкинули 
всього попереднього і стояли на принципах класичного авангарду й розвитку 
пластичної форми, не втручаючись у політику», — вважає Ольга Петрова.

Поступово склався стереотип абсолютної цінності авангарду, що, зре
штою, став мімікрією, яка прикривала відсутність справжнього мистецтва 
й тенденцію до застою. У багатьох глядачів виникла омана, щойно побачив
ши на полотні ламані лінії, чисті кольори й геометричні композиції, вважати 
їх «передовим», отже, прекрасним, мистецтвом і чимало художників щиро 
вірили, що з такою практикою вони також є авангардистами, не гіршими 
за попередників. Проте, ще класик авангарду Василь Кандинський поперед
жав про шкідливість канонізації й консервування будьякого поняття краси: 
«Зміст звичного прекрасного дух уже проабсорбував і не знаходить більше 
в ньому нового для себе живлення. Форма звичного прекрасного надає леда
чому тілесному погляду звичне задоволення <…> Так ця краса утворює часто 
силу, що не наближає нас до духу, а віддаляє нас від нього» [3, с. 232–233].

З’явилися художники наступної генерації, які прагнули не повторювати 
вже знайдене, а висловити свіжі враження й розпочати пошуки в інших ху
дожніх вимірах. Тут важливим було не так бажання зробити «краще гірше, 
аби інше», як чутлива реакція на нові художні запити, пов’язані із суттєви
ми навколишніми змінами. Доречно процитувати знову теоретика В. Кан
динського: «Найважливіше не те, що форма особистісна, національна, вико
нана в певному стилі, не те, що вона відповідає або не відповідає основному 
шляху сучасників <…> і т. д. Найважливіше те, виросла вона чи ні з внутріш
ньої необхідності» [3, с. 214].

Не завжди митці радо вітають перспективи, що їм відкриває нове бачен
ня, зазвичай не зрозуміле оточуючим, і сприймають цей дар із приреченістю. 
Так було з першими виставками абстракціоністів, висміяних недолугою кри
тикою. Відомий вислів успішного Енді Воргола, який із гіркотою ставився 
до тематики своїх шедеврів: «До відрази набридло малювати мотлох техніч
ної цивілізації й суспільства споживання <…>». З героїчним фаталізмом усві
домлював свою творчість невизнаний художник андеграунду Микола Трегуб: 
«Я зробився всьогонавсього <…> маляром цієї жахливої доби, старчихи 
цієї <…> Проклята дійсність, стушованість граней і позбивані джерела» [4].

Розглянемо той момент в історії українського мистецтва, що тривалий 
час залишався непомітним на тлі гучної слави великих полотен генерації 
«Нової хвилі». У надрах Спілки художників відбулося виокремлення моло
діжної секції на чолі з Тіберієм Сільваші, яка протиставила соцреалізму нена
ративне письмо («Живописний заповідник») [5]. «Якщо митці “Паризької 



Олена ГОЛУБ  

44

комуни” були орієнтовані на постмодерну іронію й карнавалізацію живопис
ного поля, то “живописний заповідник” перебував у полоні чисто живопис
ної проблематики, актуалізуючи роботу з ненаративністю, матеріалом, фар
бою, пігментом, форматом» [6].

Водночас виникла ще одна тенденція поміж молодих митців, як реак
ція на два зазначені табори. Ці художники позиціонували себе поза офіцій
ним мистецтвом починаючи з художньої освіти, яку здобували здебільшого 
не в академії. Вони сприйняли комерційний успіх зазначених груп як прояв 
нового офіціозу, далекого від справжніх проблем життя. Їх надихала гостро
та, шок від оголення дійсності, а не естетизація, прикрашання побаченого. 
Вони, краще назвати їх неонаративістами, зривали романтичну мішуру й ла
кування, їх надихала зустріч з істиною буття. Цей термін ми будемо викорис
товувати замість старого терміна «реалізм», що дискредитував себе упро
довж столітнього використання. Під нарацією ми розуміємо оповідь (від лат. 
narrare — оповідати). Наративний твір має часову структуру і відтворює змі
ну ситуації, що контрастує з дескриптивним творомописом, який має ста
лий вигляд. До певної міри наративність притаманна будьякому твору (на
віть під час творення відбуваються зміни). Йдеться про нарацію як сюжетну 
тематику притаманну різним творам (наприклад, фантастичним або сюрре
алістичним). На цьому відтинку історії нарація змінює вектор, прямуючи 

Давид Мирецький
Пророк. 1997
Дерево, олія. 60 × 54
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від естетичного до етичного й соціального, заслуговуючи на префікс «нео
». Так, неонаративістів почали цікавити здебільшого «мізерабільні» сюже
ти з побуту «маленької людини», її відчайдушні борсання в бажанні вижити, 
критика вад суспільства, яке штовхає її в прірву.

В історії мистецтва час від часу відбуваються циклічні зміни напрямів з поді
бною тенденцією, яка змінює вектор із пріоритету естетичних завдань на етич
ні. Свого часу, видатного представника андеграунду Миколу Трегуба надих
нула авангардна зухвалість історично далекої групи художників, змальованої 
мистецтвознавцем Б. Віппером: «Колонія північних художників на чолі з гол
ландцями створює в Римі в 1623 році своєрідну співдружність “клуб переліт
них птахів” (Bentveugnels), веде розсіяне пустотливе життя, організовує всіля
кі урочистокомічні церемонії та бурхливі вакханалії, вигадує для своїх членів 
кумедні прізвиська, разом з тим вступає в боротьбу з офіційною Академією 
св. Луки і висуває нові художні напрями. У 1620х роках таким новим напря
мом, що вийшов із середовища “Бента”, був жанр народних сценок, які розі
груються на вулицях і площах Рима» [7]. Приблизно таку ж новаторську роль 
зіграли й «передвижники» ХІХ століття в боротьбі з косністю академізму. 
І якби не горезвісна настанова соцреалізму брати їхню творчість за сталий взі
рець, можливо, не тільки ламані лінії супрематизму перетворилися б на символ 

Микола Залевський
Я памятаю. 1999
Полотно, олія. 152 × 113
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авангарду. Хочу підкреслити, що новаторське мистецтво не може мати устале
ної форми, а, передусім відтворює появу нового погляду в мистецтві, ту саму 
внутрішню необхідність, про яку говорив В. Кандинський.

Тут я маю в мемуарному плані змалювати власний досвід і пояснити, 
чому не навчалася в нашій академії мистецтв. Як це не парадоксально зву
чить, але саме тому що хотіла стати художником (а не виконавцем державних 
замовлень). Навчаючись вдень у КНУ, ввечері я відвідувала ізостудію Василя 
Забашти, який на той час викладав також у художньому інституті й організував 
заняття на рівні вишу, куди було б далі поступити. Що до опрацювання фор
ми й колористичних вправ, етюдів на пленері, усе було цікаво, але тематичні 
композиції були неначе нудні статті радянських газет. У мене рука не підніма
лася працювати над тим, що фальшиве й не має для мене внутрішньої необ
хідності. А пробувала! Викладач привів з інституту натурника, який позував 
для розповсюдженої тоді революційної тематики. Чоловік, одягнений, як ма
трос, сидів у смугастій тільнику з дерев’яною подобою зброї, пов’язка на го
лові була подекуди просочена червоною фарбою. Я окреслила фігуру, риси 
обличчя, провела трохи смужечок і зупинилась. Моя душа ніяк не могла дати 
руці наказ продовжити цей сюжет. А скільки передбачалося ще подібних на іс
питах, на заняттях, годі й починати, — подумала я. Стала навчатися приватно 
ще у Вілена Барського, Інни Биченкової, графіка Віктора Кузьменка (мого ви
кладача в інституті журналістської майстерності) та ін. Надихалася репродук
ціями абстракціоністів, милувалася добором кольорів в українських народних 
розписах. Нав’язливі рекомендації підручників із композиції вивчати як взірці 
твори передвижників ігнорувала. Ми з приятелем, студентом Поліграфічного 
інституту Миколою Залевським, приходили додому до його улюбленого ви
кладача Флоріана Юр’єва. У його квартирі на Хрещатику роздивлялись ори
гінал Хуана Міро, а сам хазяїн показував нам «підпільні» безпредметні ко
лористичні композиції, яких не брали на офіційні виставки. Свій особистий 
шлях я бачила лише в стихії кольору, що таїть незчисленну кількість комбіна
цій і не має потреби спиратися на якусь ідею. Втім, не так сталося, як гадалося.

Напевно, для тих, хто навчався в художньому інституті, було важливим 
кроком протиставити тематичним радянським картинам ненаративний дис
курс. А особисто для мене, що оминула вишкіл, не було потреби в такому 
протистоянні. Так само й ті художники, які зростали на творчості вільних 
андеґраундних митців, пішли в іншому напрямку, звернувшись до критич
нофігуративного висловлювання, актуального на ту хвилину. Під час ста
новлення нашої держави така творчість відтворювала напружену ментальну 
ситуацію. Неонаративісти вкладали всю пристрасть у свої візуальні вислов
лювання, привертаючи увагу до екзистенційних катаклізмів часу, що затьма
рювали естетичний бік творчості, який також був присутній у їхніх творах, 
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хоча й не відігравав головної ролі. Відчувалася більша світоглядна спорідне
ність до драматизму І. Босха, П. Брейгеля, С. Далі, ніж до гармонійної уми
ротвореності картин доби Відродження або медитативної споглядальності 
абстрактного нефігуративу.

Витоки критичножанрової тенденції новітнього часу беруть початок 
у творчості деяких художників андеґраунду. У київському середовищі на цей 
напрям знач ний вплив мала творчість Давида Мирецького, який розробив 
власну концепцію неопримітивізму. На мене велике враження справили 
його картини, які показав у своїй майстерні Михайло Вайнштейн наприкін
ці 1970х. Пам’ятаю жанрову сцену «Зустріч», де на тлі ядучого заходу сонця 
під деревом стояли дівчина й закоханий у неї солдат. Словами не передати, 
як картина випромінювала інакшість позиції художника, відмінну від устале
ної на наших виставках. Цей був іронічний погляд на наше життя ніби з гори 
чистої вічності, звідки смішною видається коловерть повсякденності. У цьо
му безмежжі, де, здається, зберігаються еталони краси і справжні людські цін
ності, мені захотілося знайти свою точку огляду. І хоча Давид Мирецький ви
їхав до Америки, основний ментальний багаж він узяв із Києва, куди залюбки 
приїздив згодом. Його виставка в НХМУ у 2006 році органічно вписувалась 
у художні процеси вітчизняного сучасного мистецтва [8].

Київський ментальний багаж стався в нагоді й художникунеонаративісту 
М. Залевському, який виїхав до Америки, але влаштовував виставки і в України. 
Улюблений учень Флоріана Юр’єва не став продовжувачем його колористич
ного методу, хоча у фігуративних композиціях Залевського відчувається шко
ла, спрямована на бездоганність гармонізації кольорів та форм. Художник 
цими засобами підкреслює динаміку змістових нарацій, які він називає мета
форичним реалізмом, і ця динаміка зводить змістовність до абсурду, характер
ного для нашого відтинку реальності. Він звертається до оспіваних людством 
символів краси, віри, любові, ніби випробовуючи їх на міцність. У картинах 
Залевського ми з жахом спостерігаємо, як цивілізація спотворює красу жі
ночого тіла, дієвість віри, дезорієнтує в цінностях: «Для сопрано» (1979), 
«Розп’яття» (1999), «Я пам’ятаю!» (1999), «Соломея» (2002) та ін. [9].

Риси народної низової культури — певний критицизм, гумор, що позбав
ляє пафосу, дегероїзація колишніх кумирів — стали впізнаваними й харак
терними у творах неонаративістів. Звісна річ, «високочолі» мистецтвознавці 
вважали за краще її не помічати, проте свою роль в історії вона зіграла, впли
нувши на художню орієнтацію подальших генерацій.

Ми не бачилися з художником понад десятиліття відтоді, як він переїхав 
із сім’єю до брата в США, ніколи не обговорювали творчість одне одного, 
усе виходило спонтанно, у мовчазному відтворенні індивідуальних практик. 
Я не була особисто знайомою з Д. Мирецьким до виставки в НХМУ (2006) 
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і тільки там побачила його головні роботи, до яких виявилася співзвучною 
й моя, і творчість деяких інших митців. Чимало неонаративістів не були між 
собою знайомі чи просто не товаришували, проте їхня художня практика нео
наративу, співставлена разом, вражає синхроністичністю. Тож, неонаративізм 
створювався, насамперед, не суцільною групою художників, а тими, хто від
чував парадигму часу в схожих інтенціях, незалежно від місцезнаходження.

Новітня практика щодалі більше відмовляється від естетизаціі зобра
жень на користь політизації тематики та безоб’єктних соціальних провокацій 
(Р.Е.П., SOSкa, МУХi, соціальна скульптура О. Чепелик і Г. Вишеславського 
тощо). Серії фотографій Бориса Михайлова, Сергія Браткова та інших фо
тохудожників у 1990х також створені на хвилі наративу, критичного до сус
пільства, фіксуючи тих, кого безжально викинуто за його межі.

Помітною подією в мистецькому житті Києва стала виставка в кінотеат
рі «Зоряний», що проходила на двох поверхах площею 4 тисячі квадратних 
метрів, з грудня 1988 до січня 1989 року. Це був чи не найбільший форум 
так званих «неформалів», санкціонований обкомом комсомолу, владною 
структурою, що вирішила наприкінці існування Радянського Союзу, наре
шті дозволити те, що раніше заборонялося. Звістка про можливість виста
вити роботи, яких до того не міг побачити глядач, швидко розлетілася по
між знайомими друзями по нещастю, що перебувати в андеграунді (мене за
просив В. Гайчук). На відміну від офіційних виставок, цензури не було, тож 
усі висловлювання на ній (художні й усні) лунали вільно й дещо епатажно. 
Серед митців була молодь різних професій: режисери, реставратори, редак
тори, інженери, театрали тощо, які не мали потреби пов’язувати свою твор
чість із комерцією. Натомість художники ставили неабиякі завдяння оно
вити українське мистецтво новими темами, незвичними формами, розши
ренням усталених меж. Здебільшого зберігався невеликий андеґраундний 
формат, не тільки як поле для швидкої документації, а і практично зручний 
при перетині західних кордонів та митниць. Адже художники зраділи мож
ливості показати свої роботи за кордоном, і чимало творів того періоду по
трапило до галерей, музеїв і приватних колекцій Польщі, Італії, Німеччини, 
Угорщини, США та інших країн [10]. Учасники виставки, а їх було близько 
тридцяти осіб, об’єдналися в Товариство Неформальних Художників «Біла 
ворона» (яке в такому складі більше не збиралося). Водночас утворила
ся цікава група художників «39,2°». До її складу входили Юрій Вакуленко, 
Володимир Архипов, Олександр Кузнецов, Костянтин Самойленко, Рафаель 
Левчин (не постійно).

Юрій Вакуленко. Паркан, що охороняється
1989. Картон, олія. 100 × 70
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Костянтин Самойленко
Читач. 1988
Картон, олія. 60 × 40 Василь Гайчук

Гуаш над натовпом
1997. Картон, 
темпера. 60 × 40
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Лідер групи Ю. Вакуленко згадує: «Історія виникнення самої назви до
сить прозаїчна. Мій знайомий дитячий лікар якось сказав, що найоптималь
ніша температура, за якої організм людини бореться з хворобою, стано
вить якраз 39,2° <…>» [11]. Журналісти підтримали авангардистів низкою 
статей у пресі, показавши глибинну суть назви: «Ми раз у раз виявляємо 
симптоми нездоров’я нашого суспільства, не уникло хвороби й мистецтво. 
Ймовірно, у його лікуванні молоді художники бачать свою скромну місію, 
а підвищена температура мала означати, що традиційними методами тут 
не обійтися» [12]. У роботах учасників групи «39,2°» поставали важливі 
питання, які допомагали емоційному прощанню з комуністичним минулим 
й становленню нового підходу в суспільних явищах («Портрет з Леніним» 
Ю. Вакуленка, «Читач» К. Самойленка та ін). Чимало робіт Ю. Вакуленко 
періоду 1990х, який тоді працював реставратором після закінчення худож
нього вишу, мали критичне спрямування проти обмеження свободи, стагна
ції культури — серія знаків «Заборонено», «Дороговказ», «Обмеження 
культури» тощо; привертали увагу до проблем екології, руйнування приро
ди — «Біле місто», «Постіндустріальна ідилія», «Затемнення». Костянтин 
Самойленко (1960–2012), який знався на техніці емалі, створював складні 
сюжетні композиції, гротескні, дотепні сцени з певною примітивістською 
гротесковістю. Так, на одній з емалей він зобразив ряд одноманітних темних 
солдатиків, поміж яких одного виділив білим, лаконічне втілення роздумів 
про співвідношення індивідуального й колективного.

Особливістю експозиції було те, що вся вона сприймалася як один бага
тоголосий твір мультимедійного мистецтва, утвореного живописом, графі
кою, розмаїтими техніками, просторовими інсталяціями та перформансами. 
Молодь жартувала, висміювала недоліки суспільства, стверджувала любов 
і демонструвала бажання жити поновому. Мистецтвознавиця Г. Скляренко 
писала: «Слід зауважити: художники далекі від кон’юнктурності, <…> їм 
властивий і темперамент, і фантазія, і гострота бачення» [13]. Цілу ніч на тлі 
експозиції співали гурти «Табула раса», «Перон» і «Ер.Джаз».

У залі «Зоряного» зір зупинявся на численних попартівськіих об’єктах, 
про які писали: «Володимир Архипов поряд із жартівливими композиціями, 
де волейбольний м’яч перетворюється в екзотичний плід фейхоа, створював 
об’єкти майже трагедійного змісту або елегійного. Екологічна катастрофа, за
брудненість природи, зокрема узбережжя Чорного моря, символізували ідею 
об’єкту “Грим”, де стілець ніби зникає під пеленою кинутих на пляжах так зва
них “в’єтнамок”, звичайного сміття цивілізації, яка погрожує сама собі» [14].

«Неподалік розташував свої твори ще один “позитивний екстреміст” — 
Валерій Гурський. Шалена пістрява загрозливих на вид колажів — не якісь ніч
ні марення. Це видіння екологічного апокаліпсису — “Кислотні дощі”, — но
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тував мистецтвознавець» [15]. Доля В. Гурського (1954–2006) склалася так, 
що з 1990 року він жив у Німеччині, а загинув в авіакатастрофі, повертаючись 
туди з України. Чимало художників, що експонувались у «Зоряному», виїхали 
за кордон. У німецькому місті Гамбурзі нині мешкає Віра Вайсберг, подруга 
андеґраундного митця Вудона Баклицького. На тій виставці, я пам’ятаю, був 
її чудовий експресивний автопортрет у червоних тонах. Графік О. Кузнецов, 
у якого «прекрасне чуття лінії, її пластики, вишуканості», уже багато років 
мешкає в США. До тієї ж країни невдовзі після зимової виставки, на якій екс
понував колажі, переїхав із сім’єю Рафаель Левчин (1946–2013), літератор, 
художник і актор. Він брав участь у багатьох неформальних угрупованнях, 
зокрема, був членом російських метареалістів — поетів містикометафорич
ного спрямування. Йому подобалася поезія художника, перформера Анатоля 
Степаненка, яку він перекладав з української. На згаданій виставці «Біла воро
на» були присутні твори обох. Картини А. Степаненка того періоду «Денний 
вітер приносить тривогу» й «Соло для саксофона в неоновому світлі» нині 
зберігаються у Національному художньому музеї України. У своїй стилістиці 
вони поєднують фігуративні й нефігуративні художні засоби, що часто зустрі
чається також у інших художників на межі століть.

Серед ініціаторів виставки слід окремо згадати художника Василя Гайчука 
(1955–2010), який створив макет плакату до відкриття виставки. Василь 
намалював на «Чорному квадраті» К. Малевича (як він пояснив), малень
ку білу ворону з розкритим дзьобом, що голосно каркає, тим самим під
кресливши бажання нашого покоління відірватися від авангарду, з повагою 
пам’ятаючи про нього. Василь не прагнув слави, його втіхою була вільна твор
чість. Художню освіту здобув у Республіканській художній школі та приватно 
в матері, скульпторки Т. ГайчукРаздоської. Василь із погордою називав себе 
вуличним художником, протиставляючи себе тим, хто отримував від влади 
звання та замовлення, продавав картини на славнозвісному Андріївському 
узвозі. На запитання іноземців, у яких музеях та галереях він виставляється, 
Вася з гумором відповідав: «На фасаді будинку № 7 Андріївського узвозу». 
Спокійно, з ледь помітною усмішкою дивиться на нас із картини В. Гайчука 
«Єретик», однодумець художника в минулих століттях. Промовисто висло
вився митець у роботахроздумах про мовчання сірої маси покірних владі лю
дей («Червона гуаш над натовпом»), про біль існування, замасковану бра
вадою («Мade in USSR»), співчуття до тих, кого не помічають («Кузькіна 
мать») та інших, які зберігаються по світах [16].

Ми з Василем та його дружиною Тамарою у 1990х неодноразово влашто
вували вуличні виставки. Перехожі дещо купували, хоча рідко. Цікаво було 
почути настрої людей. Зазвичай ніхто не співчував зображеним натрудже
ним тіткам і простуватим дядькам, персонажам моїх картин («Коловерть», 
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«Нова труба»). Мене навіть вилаяли за негарну товсту «Тітку», картину, 
що «якби її в кухні повісити, й апетит би зник». Траплялися естети, які до
водили, що справжнє мистецтво не повинно мати сюжету, а лише милувати 
око. Чимало художників тоді зневажливо називали наші картини «літератур
щиною», а не живописом, завдання якого — виключно кольори…

Проте, були однодумці, і ми разом виставляли свої вистраждані мальовані 
розповіді (неонаратив). Так я разом з О. Комісаренко, Л. Пішою і Г. Столб
ченко у 2000 році влаштували в Українському домі виставку «Люди і звірі», 
а потім повезли роботи на фестиваль до Німеччини. Нас об’єднала стилістика 
гротеску й «низові», народні мотиви, як форма відвертості, у якій відчува
лася нестача на тлі тотальної брехні. Антропоморфні тварини Лариси Пішої 
більше говорили про людей, ніж вони самі, ті, що звикли ховатися за маска
ми («Як спіймати марабу», «Косуля», «Лемур із пляшкою французько
го вина»). Розфарбована характерна мала пластика Григорія Столбченка 
(1965–2015), була актуальною на часі («Піонер», «Пташка», «Куди поді
вся козлик?»). Посміхаючись разом із піонерами в червоних галстуках і пі
лотках, граючись дерев’яними іграшками зі старою символікою, нашим спів
вітчизникам легше було позбутися всіх разом радянських ритуалів, що галь
мували подальше життя. Креативно використовували атрибутику низової 
культури Віктор Хоменко («НЛО над селом», вишивка), Анатолій Твердий 
(«Зелена куфайка», асамбляж) та інші.

Сплеск гострого наративу 1990х мав наслідки в подальшому розвитку 
мистецтва, і хоча трансформувався, проте зберіг інтенцію, що пов’язувала 
різні історичні періоди. Угорський мистецтвознавець Габор Патакі, проана
лізувавши еволюцію цифрових серій О. Голуб на виставці в Будапешті, уза
гальнив свої враження щодо українського мистецтва:

«Олена Голуб ніколи не вірила офіційній панівній ідеології <…> Була 
членом групи “Рух”, яка прагнула щирого висловлення своєї української іден
тичності, звільнення від офіційного утиску, тож її картини, написані ламаними 
лініями і сповнені деформацій, відбивали глибинний дискомфорт. Її твори ста
ли більш гротесковими з 1990х рр. <…> Починаючи із середини 2000х років, 
О. Голуб займається електронними зображеннями. Її цифрові колажі з тих пір 
стали відомими учасниками міжнародних форумів <…> Проте помітно змі
нилася інтонація робіт, де гумор стає дедалі гіркішим, тому що після розпаду 
Радянського Союзу лише на деякий час здалося, що можна позбутися проклять 
минулого <…> Вона називає свій метод “наративним конструктивізмом”, 
у якому можна побачити втілення ідей відкривачів фотомонтажу Родченко, 
Клуціса й Лисицького. Але в той час, як попередники конструювали свої тво
ри, вірячи у світ, який скоро стане кращим і справедливішим, Голуб може лише 
визнати всі ці ідеї невдалими <…> Очевидно, що посланняпопередження 
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Григорій Столбченко
Піонер. 2000
Суралін

Лариса Піша 
Лемур із пляшкою 
французького вина
2000
Полотно, олія
60 × 80

Олена Голуб
Нова труба. 1996
Картон, олія. 70 × 50
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Голуб є важливими, хоча й не досить чутними. Однак трапляється, що худож
ня вигадка часом показує несподівану силу» [17].

Не можна не погодитись із колегою, що, навіть заперечуючи й відштовху
ючись від авангарду 1920х і опановуючи комп’ютерні та інші техніки, укра
їнське мистецтво, як і раніше, відкрите для оновлення і звернене до нової 
сучасності.
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Любов ДРОФАНЬ
провідний науковий співробітник

ІПСМ НАМ України,
кандидат філологічних наук

ЛІТЕРАТУРНІ МАНДРІВКИ 
ВОЛОДИМИРА ПАНЧЕНКА

Минає рік із часу відходу у вічність відомого літературознавця Володи
мира Панченка. Але вже зараз стає зрозумілим той факт, що в історію україн
ської науки він зробив неоціненний внесок, який вартий багатьох досліджень 
і широких узагальнень.

За своє досить коротке життя він встиг здійснити справжню револю
цію в сучасній науці про літературу — запропонувати вимогливому й на
лаштованому досить скептично молодому поколінню свіжий і цікавий по
гляд на українську класику. Його перу належать значні за обсягом твори 
про Юрія Яновського [1, 2], Миколу Зерова [3], Володимира Винниченка, 
Лесю Українку, його дослідницьке око не оминало нічого з того, що могло б 
припасти попелом забуття на полицях історії. Він залучав різноманітний ма
теріал — від історичної, етнографічнофольклорної лектури до літератур
нокритичних оглядів і рецензій. Його думка то спалахувала метафоричною 
образністю, то глибинно занурювалася в історичні ремінісценції й паралелі. 
Іменні покажчики кожної з його книжок становлять сотні й сотні імен із дав
ньої й новітньої культури. Можна тепер із певністю стверджувати, що невдо
взі говоритимуть про «школу» Володимира Панченка, у якого залишилася 
значна когорта послідовників серед науковців і публіцистів.

Про Володимира Панченка почали писати ще 1970 року, коли йому 
було всього шістнадцять. Тоді громадськість відгукнулася на його поетич
ний дебют. Мине зовсім небагато часу, а якщо точніше — дев’ять років, 
і про Панченка заговорять уже як про науковця, а саме наймолодшого кан
дидата наук в університеті [4]. А ще пізніше писатиме про нього як «од
ного з плеяди сучасних літературних критиків», яскравого й самобутньо
го, В. Брюховецький, який і запросить його до викладання в новостворе
ну тоді, чи то пак відроджену, КиєвоМогилянську академію. Книжки серії 
«Текст+контекст», що її започаткував В. Панченко, розцінювалися як зна
кові події (С. Махун). Творчість літературознавця, який вирізняється «інте
лектуальним неспокоєм», не оминули у своїх писаннях науковці і публіцисти 
Г. Клочек, Є. Нахлік, Д. Дроздовський [5], М. Слабошпицький та ін. 
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Публікуючи цю розвідку ми хочемо привернути увагу широкої аудиторії 
до постаті літературознавця Володимира Панченка, який залишив помітний 
слід в історії української культури і розвинув на сучасному етапі метод літе
ратурних мандрівок.

Народний депутат України І скликання, віцепрезидент з навчальної ро
боти НаУКМА — щаблі, на які рвучко піднявся Панченко. Але це аж ніяк 
не завадило йому не лише займатися наукою й боротися з плагіатом, а й за
початковувати нові книжкові й інтернетресурсні проєкти, виступати з пу
бліцистичними нарисами, брати участь у наукових зібраннях і обговореннях 
на різноманітних наукових платформах в Україні й за кордоном, та ще й писа
ти мемуари і… критикувати владу! Його цікавило все, що пов’язано з візією 
національного питання — чи то пропонував ідеї щодо повернення україн
ського бізнесу в лоно національних інтересів, чи то обговорював проблему 
якості еліт і суспільства, чи то порушував тему освіти в Україні і світі на прес
конференції з міністром освіти США Маргарет Спеллінгс.

Він був також шефредактором сайту «ЛітАкцент», надзвичайно популяр
ного, впливового, який раніше задавав тон усьому сучасного літературознав
ству, де точилися полемічні й часом гострі дискусії. Було за честь друкуватися 
на тому сайті, який працював на базі Наукового центру досліджень сучасної 
літератури при НаУКМА. Панченко створив цей сайт як майданчик для ціка
вих полемічних статей і рефлексій на них, добирав цікавих критиків і науковців, 
думки яких викликали шквал обговорень. Тут народжувалися нові пріоритети 
й новомодні теорії, тут творилося поживне середовище для культових україн
ських творів. Це було феєричне дійство — читати статті і відгуки на них. Це він 
придумав антипремію «Золота булька», яку часом вручали навіть відомим і по
пулярним авторам за невдалий твір. Нині сайт, хоч, як на мене, вже не має тієї 
початкової гостроти, усе ж не розчинився серед інших інформаційних дже
рел і помалу набирає нових обертонів, несучи неповторний «Панченків дух».

Він лауреат багатьох літературних премій: імені Володимира Винниченка, 
Олександра Білецького, Євгена Маланюка, а також Благовіст.

Літературознавецьфактчекер — таким новомодним терміном можна 
назвати й Панченка. А і справді — кожну наведену інформацію детально пе
ревіряв, уточнював, а то і спростовував. Він деталізував літературу, розкла
даючи її на окремі епізоди, з яких виводив струнку теорію, що складається 
із ланцюгових паралелей, причиннонаслідкових зв’язків. Зрештою, шукав 
відповіді на питання, чи можливе повноцінне осмислення української літе
ратури, а в ширшому значенні — культури в наш, сповнений протиріч і не
узгодженостей, час. І в цьому пізнанні істини віднаходив приховані сенси, був 
борцем із нав’язуваними радянською системою догматичними судженннями, 
на яких виховалося кілька поколінь.
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Ще в 1988 році В. Панченко звернувся до творчості класика україн
ської літератури Ю. Яновського, написавши про нього монографію [1]. 
Зрештою, за жанром це літературний портрет, оприлюднення якого стало 
для Панченка потужним входженням у лави серйозних літературознавців. 
Досліджуючи становлення самобутнього таланту митця, вчений розглядає 
ранні твори письменника, а потім переходить до «Вершників», історично
го полотна, що приніс Яновському світову славу, не оминувши й інші жанри, 
а саме новелістику і драматургію, а також дві редакції його роману «Мир» 
(«Жи ва вода») — і це чи не вперше таке прискіпливе зіставлення. Уже тоді 
Пан ченко поставив перед собою мету, до якої прагнутиме все своє подальше 
життя, — вносити щось своє в розуміння, осмислення творчості письмен
ника. І це нове прочитання, характерне для «кожного нового покоління до
слідників», стосуватиметься й багатьох інших імен української літератури. 
Він ламатиме стереотипи, заперечуватиме нав’язані радянським літературоз
навством хибні тлумачення фактів і документальних свідчень, зрештою, вибу
довуватиме новий контекст, тобто об’єктивне підґрунтя для таких висновків. 
«Не стоїть на місці наука про літературу — і це теж зумовлює появу нових 
нюансів при другому прочитанні», — зазначав на початку свого наукового 
шляху Панченко [6, с. 4]. Архівні матеріали, напівзабуті документи, рідкісні 
видання, скупі факти — усе взято на озброєння в намаганні припідняти за
вісу таїни минулої епохи, актуалізувати її.

Кожна нова книжка, що виходила зпід пера науковця, — не походила 
на попередні, була оригінальною як за жанром, так і за подачею матеріалу. 
Він пропонує перепрочитання класичної спадщини, ставить інші акценти, 
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розплутує детективні сюжети. Торкається табуйованої за радянських ча
сів теми про Мазепу. Насамперед трактування його образу в творі Миколи 
Гоголя. Наводить відомий лист письменника до свого товариша Михайла 
Максимовича, у якому мріє вдвох із ним посісти «киевские кафедры» в уні
верситеті. «Туда, туда! В Киев!.. Он наш, он не их, неправда?» — ці знаме
ниті гоголівські рядки й по сьогодні намагаються якось не помічати в Росії. 
І Панченко вщент розбиває нездатні аргументи сучасних російських дослід
ників, дошукуючись глибинних психологічних і навіть ідеологічних чинни
ків у поглядах митця з українською душею, яка «з особливим трепетом ози
валася на пісню, природу, на весь культурний ландшафт “старої” і “нової” 
України» [7, c. 7]. А ще більше переконує читача процитований лист поль
ського поета Богдана Залеського до свого друга Франциска Дубинського, 
де згадує «літературнополітичні» бесіди з Гоголем і «найбільше про мос
калів, які викликали відразу й у нас, і в нього. Питання про їхнє фінське по
ходження постійно було предметом обговорення». Звичайно, такі дражли
ві цитації старано оминають російські вчені, акцентуючи лише на зручних 
для них речах. Гоголь же, — зазначає Панченко, і наводить на підтвердження 
рядки з листа, — не просто говорив про ці історичні моменти: він написав 
статтю, де «вказував, на основі зіставлення й детального порівняння пісень 
чеських, сербських, українських і т. д. з великоросійськими, на відмінності, 
що впадали в око, стосовно духу, звичаїв і моральних поглядів у великоросів 
та інших слов’янських народів. Для характеристики кожного людського по
чуття він підібрав окрему пісню: з одного боку, нашу слов’янську, солодку 
й лагідну, і поруч великоросійську — понуру, дику, канібальську, одне сло
во — чисто фінську».

Отак крок за кроком сучасний літературознавець розкриває сторінки істо
рії, наводить неспростовні аргументи на користь тієї чи іншої тези. І читач, за
колисаний плавною течією розповіді, опиняється в чарівливому полоні цікавої 
інформації. Один сюжет іде на зміну іншому — і вже годі відірватися од тексту.

У наступній розвідці поглиблюється тема «Київ і Гоголь», але дослідник 
підходить до неї вже з іншого ракурсу. Береться до уваги і відкриття універ
ситету в 1834 році — невдовзі після польського повстання, і, відповідно, роз
глядається історичне тло, і політичні пропагандистські гасла за умов «необ
хідності утвердження самодержавства». Під невтомним пером дослідника 
вимальовується постать професора Михайла Максимовича, який, за висловом 
Михайла Драгоманова, був цілим історичнофілологічним закладом. Панченко 
й тут не зрадив своєму методологічному принципу — через географічні дета
лі (Михайлова гора, Прохорівка) подається характеристика науковця, автора 
знаменитого збірника «Малороссийские песни», видання, що стало знако
вим в історії українського романтизму. Живучи на Михайловій горі у великій 
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матеріальній скруті, Максимовичу все ж вдалося «видати три випуски альма
наху “Киевлянин” і два “Украинца”!». І заради своєї мрії перетворити альма
нах на журнал, міг навіть продати хату, у якій жив. Михайлова гора пов’язана 
також із іменем Тараса Шевченка, де він написав поему «Марія»й де є «дуб 
Шевченка».

Далі думка новітнього дослідника сягає наших часів — занедбаний на
півпорожній будинок Максимовича зяє пусткою короткої пам’яті нащадків, 
для яких високі патріотичні почуття — «це малозрозуміла професорська 
химера» [7, с. 41].

Наведені вище тези Панченка взяті із його книжки з промовистою на
звою «Неубієнна література». У вісімнадцяти дослідницьких етюдах, на
писаних у різні часи, окреслюється український історичний контекст, коло 
національних світочів. Серед них Костомаров, який звертався до міністра 
Валуєва, щоби той, по суті, відмовився від свого циркуляру, яким знищу
валися українська преса і книжка. Згадується діяльність у Києві в середині 
1870 року ПівденноЗахідного відділу Російського географічного това
риства, яке перетворилося на інтелектуальний центр українського життя 
й до складу якого входило десять із сімнадцяти членів «Старої громади».

Про Костомарова Панченко розповідає і в іншому етюді, але насамперед 
про занедбаний (що стає, на жаль, уже звичним для наших часів!) його родо
вий будинок у Дідівцях, що недалеко від Прилук. Звідти славетний історик лю
бив щоранку екіпажем їздити до річки Удай, щоби скупатися в її цілющих водах. 
У маєток навідувалися Тарновські (Качанівка), Скоропадські (Тростянець), 
Галагани (Сокиринці), Куліш (Мотронівка), Микола Ге (хутір Іванівці, худож
ник намалював портрети Костомарова та його матері). Усе це найближчі сусіди.

Зрештою, саме письмо і стилістика Панченка потребують особливої ува
ги. Оригінал в усьому, він винаходив цікаві переплетіння доль героїв творів 
і самого автора. До прикладу, Микола Куліш постає живою людиною зі сво
їми творчими муками й шуканнями, письменником, що порушував тему 
україн ської невтішної долі, стаючи почасти пророком. «Крізь химерну, впе
реміш із болем, патетику слів Малахія про “нову фавор”, “Преображення 
України”, про “реформу людини й у першу чергу українського роду” кожного 
разу чується Кулішеве сум’яття. Це сум’яття виростало зі складних почуттів 
українського інтелігента кінця 20х років, який уже бачив, що вчорашні його 
мірії <…> не знаходять продовження в дійсності. Навіть навпаки — оберта
ються безумством <…> витісненням України з України» [7, c. 229], — так 
вибудовував Панченко психологічний портрет літературного героя й самого 
автора, над яким уже нависали хмари політичного терору.

А чого вартий літературний проєкт «Текст + контекст», із підзаголовком 
«Знакові літературні доробки та навколо них»! Вийшла ціла серія видань, 
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упорядником яких став Панченко. Так, в одній із них під спільною обкла
динкою вміщено з коментарями драматичну поему Лесі Українки «Оргія» 
та роман Володимира Винниченка «Хочу!». Ці твори дивовижним чином 
пов’язані, роман Винниченка є ніби відповіддю на поему Лесину. «Важко уя
вити, що він (Винниченко — Л. Д.) її (“Оргію” — Л. Д.) пропустив повз ува
гу, не подивився на себе в запропоноване Лесею Українкою “дзеркало”», — 
стверджує Панченко й наводить низку цікавих текстологічних спостере
жень [8, с. 309].

В іншому виданні із цієї серії поєднує «італійську» прозу М. Коцюбин
ського і В. Винниченка, і свій дослідницький сюжет розгортає навколо остро
ва Капрі. Епістолярій письменників, що вперше тут оприлюднений, комен
тарі і примітки упорядника, фотографії, дослідження інших науковців — усе 
це створює контекст естетичний, філософський, політичний, уводить у світ 
інтимних переживань і суперечностей. І «про все це тепер», — стверджує 
вчений, — «ми можемо говорити вже як про власну Історію» [9, с. 221].

Панченко не обмежився цим проєктом і в НаУКМА створив науковий 
проєкт «Україна чи Малоросія?» спільно з Громадською організацією «Клуб 
ім. Євгена Чикаленка». Виступив і автором сценарію документального філь
му про Євгена Чикаленка. Він зініціював у 2005 році заснування краєзнавчої 
премії імені Володимира Ястребова — історика, етнографа, археолога й пе
дагога, опікувався як повноважний представник незалежної України й пере
везенням у 1992 році з Франції колекції речей В. Винниченка. Тож цілком 
логічною є надзвичайна увага до цієї постаті, і як результат — написання 
книжок про нього, перепрочитання його доробку.

Та врешті підійдемо до найцікавішого в доробку вченого. Панченко є за
сновником в українському літературознавстві методу літературних мандрі
вок. І це неспростовний факт. Видається, що запропонований ним метод може 
бути успішно використаний в інших видах мистецтва. Це не є краєзнавство, 
це є доповненням до порівняльноісторичного аналізу або методів біогра
фічного, типологічного, культурологічного, а також методики комплексного 
дослідження.

Нині такий підхід до літературознавчих знахідок є вельми актуальний, дає 
змогу навіть віртуально й самостійно осмислювати явища минулого й сучас
ного. До такого методологічного підходу з його комплексним дослідженням, 
коли не оминаються навіть найдрібніші деталі, долучаються фотографії, кар
тини, дотична інформація — художня й документальна, текстові фрагменти, 
культурні архетипи — мало хто звертається із сучасних літературознавців 
та культурологів. Проте саме так візуалізується геопростір літератури й міс
ця. І читач мимоволі опиняється у вирі подій, творить власний «культовий 
роман» на основі запропонованих Панченком підходів.
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Дослідження з історії літератури під пером Панченка перетворюються 
на детективи, де він розплутує вигадливі й непрості сюжети, зіставляє факти, які 
він знаходить в архівах, наукових дослідженнях різних часів, під час своїх подо
рожей. Він зчитує культурний ландшафт, оживляє класику й на основі часового 
перетину відтворює життя цілих поколінь, що майже лишилися за лаштунками 
нашої пам’яті. Літературознавець доводить неспростовний факт, що літератур
на географія й реальне місце творять символічний простір, що домінує в нашій 
підсвідомості в процесі «зчитування» тексту, зрештою формує його. Так пере
плітається реальність з уявним і так відбувається «виховання» уважного читача.

Стосовно літературознавства цей спосіб дослідження літератури існує 
давно у світовій практиці. Згадаймо, наприклад, оригінальну в історії світо
вої літератури книжку «Шість прогулянок в літературних лісах», де Умберто 
Еко виступив не лише як письменник, а і як фахівець із семіотики, зреш
тою — уважний читач. Це шість лекцій, прочитаних ним у Гарвардському 
університеті і присвячені проблемі зв’язків літератури з реальністю, проблемі 
автора й тексту. Літературними лісами він назвав тексти, але вони незмінно 
прив’язані до географічних реалій.

В українській літературі назвемо хоч би Григорія Гусейнова, який отри
мав Національну премію України імені Тараса Шевченка за багатотомний 
фоліант «Господні зерна». Це безцінний матеріал — і літературознавчий, 
і краєзнавчий, й історичний. Він становить цілісну картину, з якої вимальо
вується єдиний сюжет і для істориків літератури, і для дослідників. Згадаймо 
ще мистецтвознавця Григорія Логвина, завдяки якому, як стверджує Андрій 
Пучков, «освічені європейці почали розрізняти українське бароко від баро
ко в Україні та бароко в Європі». Його знамениті мандрівки мальовничою 
Україною, що вилилися в самобутню енциклопедію українського мистецтва 
(«По Україні: стародавні мистецькі пам’ятки»), як у Шевченка, коли той 
своїми альбомами намагався подати Україну в трьох іпостасях — історич
ній, побутовій і видовій.

Нині в широкому обігу використовується термін «травелог», термін 
на означення жанру, що перебуває в стадії становлення й розвитку. Його ви
никнення пов’язують з іменем мандрівника з Америки Бертона Холмса, котрий 
увів цей термін ще в 1903 році, склавши його із двох слів — англійського «тре
вел» і грецького «логос». Це література мандрівок чи літературні мандрівки, 
мандрівні нотатки чи мандрівні щоденники. Нині існує проблема визначення 
цього терміна і його побутування (чи то пак вкорінення) у науковому обігу. 
Італійський учений Адрієн Паскуалі також роздумує над цим жанром і дохо
дить висновку, що цей жанр складається із кількох жанрів, тобто він є сплавом 
усіх видів повістування й дискурсів, що дає автору масу можливостей для від
ступів від основної лінії, для узагальнень, роздумів, а отже, для творчості.
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Роудтріп — проєкт, що займається поєднанням літератури з реальніс тю. 
Кінознавці оперують терміном роудмуві, виділяючи його в жанр на оз наку 
фільмівподорожей. Хай там як, але найперша умова для цих жанрів — оз на че
них чи неозначених, тих, які ще перебувають на стадії становлення, — по до рож 
літературноісторичним ландшафтом, зустріч із людьми, пошук взаємо пов’я
заних потрібних фактів, реконструкція минулого, побудова містків у майбутнє.

У Панченка це не просто літературний матеріал про мандрівки — його по
дорожі пов’язані саме з історичнолітературним контекстом, автор роздумує 
не лише над самою поїздкою, а над історичними явищами й речами, які йому 
доводиться бачити чи спостерігати. Зрештою, це велика мандрівка Україною 
слідами авторів, їхніх героїв. Пошук незвіданого досі, розплутування таємни
чих, а почасти містерійних історій, пов’язаних чи то з написанням твору, чи то 
з місцевістю, де жив письменник. Усе до болю знайоме і водночас наповнене 
несподіваними відкриттями спраглого до таємниць читача. Це, по суті, нова 
мапа України для тих, хто відкриває для себе книжкові маршрути, географічні 
місця, де розгорталися пристрасті, це як результат археологічної експедиції.

Культурознавчі тексти Панченка — це розповідь і про Україну, і про певні 
історичні й літературні епізоди, який сплітаються в цільний сюжет, який на
штовхує на пошуки й роздуми. Цей жанр дає величезну можливість для до
слідника — як літературознавця, так і культуролога. Крізь окремі біографії, 
епізоди, твори вимальовується літературна мапа України, яка розгортається 
в сувій пам’яті про минуле й майбутнє.

Географічний аспект розширює сприйняття твору і сприяє розумінню ар
хітектоніки тексту. Він не використовує модні і доступні нині стратегії, що по
лягають в ілюструванні західних теорій українським матеріалом. Біографії 
місць, міст і містечок, сіл і хуторів невіддільні від біографій його героїв.

«Всі тепер захоплюються “літературою факту” — мемуарами особливо», 
писав у листі до Зіни ГеникБерезовської Іван Денисюк.

Панченко у своїх розлогих писаннях занурювався в глибини тогочасної 
дійсності, що змушували або й надихали митців на сюжети. Він шукав витоки 
художніх замислів, віднаходив паралелі з іншими творами, як українськими, 
так і зарубіжними. Але більше того — дивовижним чином розкривав про
образи героїв у повсякденні кожного митця. І тут не зраджував своєму улю
бленому методу — через біографічні епізоди, на перший погляд малозначу
щі, через переплетіння буденних стосунків тлумачив художницькі ідеї та їхнє 
втілення, визначаючи пріоритети в майбутніх дослідженнях.

Свого улюбленого письменника Юрія Яновського, творчість і життя яко
го не випускав ніколи з поля зору свого доскіпливого ока, Панченко згадує 
в багатьох розвідках про інших митців. Це й не дивно, адже всі вони належа
ли одній епосі й були пов’язані незримими нитками — чи то дружби, чи то 
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творчими перегонами, чи то відвертими симпатіями й антипатіями. І в тако
му вибудовуванні історичнолітературного й мистецького контексту полягає 
унікальність і неповторність Панченкових досліджень, де значне місце відве
дено географічному ландшафту. Звичайно ж, не обійшлося й без спільних по
дорожей: «Влітку 1932 року Микола Куліш разом із молодшим своїм побра
тимом Юрієм Яновським мандрували степами рідної Херсонщини. Побува
ли вони й у містечку Олешки, де минали отроцтво і юність Куліша», — писав 
Панченко в одному з нарисів [10, с. 204]. (Принагідно зазначимо, що Олешки 
були батьківщиною й іншого українського митця — таємничого Юхима 
Михайліва.) Згадка про мандрівку не випадкова — адже саме тоді Куліш ба
гато розповідав про себе, і ці розповіді увійшли згодом у роман Яновського 
«Вершники». Так, Панченко показує, як можна (і треба!) досліджувати лі
тературні явища.

«Україна — розгорнута книга. І якщо вміти її читати, то кращого під
ручника з історії і придумати важко», — писав Панченко в «Сонячному го
диннику» [6, с. 8]. Ця книжка, видана у чудовому поліграфічному виконан
ні і посучасному дизайнерськи оформлена, стала справжньою культурною 
бомбою і розійшлася миттєво. Тож невдовзі побачило світ і друге, доповнене 
видання. Літературознавець Микола Ільницький у статті «Пілігрим під “ка
пелюшком” сонячного годинника» назвав дослідження небуденним явищем, 
що «належить до тих наразі небагатьох появ, що знаменують відродження 
мандрівної теми в сучасній українській літературі» [11, с. 106]. І визнає, 
що авторові «доводиться відповідно до обставин змінювати фах, і за та
ких метаморфоз виявляти ерудицію й компетентність у багатьох сферах на
уки й культури». Книжка рясніє сотнями географічних назв, маловідомими 
або й зовсім незнаними фактами з біографій Івана Мазепи, Анни Ахматової, 
Івана Сошенка, Михайла Коцюбинського, Миколи Костомарова, Степана 
Руданського, Миколи Ге, Василя Тарновського, Семена Климовського, Ми
коли Хвильового, Віктора Петрова…

П’ятдесят постатей«слайдів» («від Франка до Андруховича») подано 
в іншій книжці, що стала останнім прижиттєвим виданням — «Літературний 
ландшафт України» [12]. Мозаїка імен та історій, філософських ідей і розду
мів, літературознавчих досліджень і рефлексій, спогадів і епістолярію. І все 
це створює яскраву картину самобутньої української культури, подану над
звичайно глибоко й захопливо водночас. Ба більше, автор подає список зі ста 
кращих творів української літератури ХХ століття, будучи свідомий того, 
що пропонує читачеві новий (і не тільки філологічній аудиторії) літератур
ний канон, зрештою допомагаючи не загубитися в часовому лабіринті.

Метод, що його успішно адаптував під українські реалії Володимир 
Пан ченко, може розвинутися сьогодні в грандіозний культурний проєкт, 
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з використанням сучасної візуальної техніки, що уможливить створення 
інтерактивних карт на основі літературних артефактів і текстів, мистець
ких творів, біографічних деталей — відомих і призабутих. Географічні, ча
сові та літературні зрізи сприятимуть глибокому осмисленню літературної 
України, з її неповторністю й особливостями.

Модель літературного ландшафту України вже запропоновано, лишаєть
ся наповнювати її новими сенсами.
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МИСТЕЦЬКА ДОЛЯ 
І ДОЛЯ МИСТЕЦТВА. ЧАСТИНА П’ЯТА

«Модернізація мистецтва» — професія: режисер

Стосовно березільських художників — членів Макетної майстерні 
МОБ — мені не траплялося згадок про участь у кінопроцесі жодного з них, 
окрім М. Симашкевич та В. Меллера. Останній, щоправда, обмежився трьома 
спіль ними з Л. Курбасом фільмами («Вендета», «Пригоди Макдональда» — 
1924, «Арсенальці» —1925) й більше на кінофабрику не повертався.

Припускаю, вирішальною причиною могла бути інституціональна не
певність статусу художника кіно, про що вже йшлося у попередніх розділах1. 

У середині 1920х у цій сфері вистачало негараздів. Сумнівним видавав
ся фаховий рівень образотворців, зацікавлених у кінокар’єрі — частогусто 
зовсім необізнаних зі специфікою фільмотворення. З іншого боку, й поміж 
очільників галузі не бракувало осіб відверто байдужих до згадуваної проб
леми, ба й зовсім у неї не посвячених.

Так було повсюдно, й Одеська філія ВУФКУ винятку не становила. Згодом, 
із накопиченням творчої потуги молодими національними силами, активізу
ється і творча, і виробнича діяльність українських кінематографістів. Утім, 
їхня інтенсивність не була належною, тож не відповідала вимогам часу.

Вочевидь, вищезгадана «інституціональна непевність статусу» гальмува
ла не лише виробництво фільмів, а й «самоусвідомлення» кіна як мистецтва.

Дослідник вітчизняного кінематографа, зпосеред іншого, мусить зва
жати на те, що в першій третині ХХ століття лише поодинокі особи розумі

1 Першу, другу, третю та четверту частини див.: Єрмакова Н. П. Мистецька доля 
і доля мистецтва. Частина перша // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні. 
Київ : Фенікс, 2017. Вип. 11–12. С. 181–219; Єрмакова Н. П. Мистецька доля і доля 
мистецтва. Частина друга. Березільські кінорефлексії // Мистецтвознавство України. 
Київ : Фенікс, 2017. Вип. 17. С. 43–78; Єрмакова Н. П. Мистецька доля і доля мис
тецтва. Частина третя (кінохудожник: статус, освіта) // МІСТ. Київ : Фенікс, 2018. 
Вип. 14. С. 71–106; Єрмакова Н. П. Мистецька доля і доля мистецтва. Частина чет
верта (література — театр — кіно у просторі українського авангарду) // МІСТ. 
Київ : Фенікс, 2019. Вип. 15. С. 95–134.
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ли необхідність визначення ролі художника у кінопроцесі. Що вже казати 
про вужчі фахові питання: сутності його мистецьких завдань, конкретних 
методів і прийомів праці, тощо — їхнє осмислення відсувалося у далеку пер
спективу. Разом із тим, хронічно довге недооцінювання цієї проблеми чим
далі дужче давалося взнаки.

Костянтин Болотов. Борис Білинський

Оприлюднена 1926 року в друкованому органі ВУФКУ— часописі «Кі
но» — стаття К. Болотова «Художник у кіно» стає першою спробою роз
глянути проблему з принципових позицій. Чільне місце у ній посідають до
бре обґрунтовані вимоги до кінохудожника як до «законного» автора кі
нопродукту, що, врешті, визначило особливе місце тексту в історії питання.

Для початку кілька слів про самого К. Болотова, чия роль у кінопроцесі 
середини 1920х — початку 1930х виявилася доволі помітною.

За своє недовге життя (1892–1934) він устиг отримати в Харкові худож
ню освіту, попрацювати за фахом у видавництві «Книгоспілка», спробувати 
сили в театрі Бориса Глаголіна.

Майже одночасно ця всюдисуща, різнобічно обдарована особистість 
пов’язала долю з ВУФКУ: надрукувала кілька статей, шаржів і малюнків у ча
сописі «Кіно», увійшла до складу його редакції. (Тоді співпрацею з популяр
ним виданням не гребували й дуже знамениті художники: Володимир Татлін 
чи Анатоль Петрицький. Останній, до речі, розробив для журналу проєкт 
афішної тумби. І такі приклади непоодинокі).

К. Болотов малював анімаційні вставки для різноманітних фільмів, пра
цював у майстерні В. Левандовського — одного із засновників україн ської 
анімації. Зрештою — спробував сили в кінорежисурі, створивши «Шкід
ника» (1929), «Шашель» (?), «Газетників» (1929). На додачу, працюючи 
на Київській кінофабриці, зняв цілу низку, так званих просвітницьких фільмів.

Утім, в історії української культури К. Болотов залишився, насамперед, 
одним із найзнаніших кіноплакатистів. (До слова, його «Еспанська танців
ниця», де зображено зірку німого кіна Полу Негрі, 1927 року отримала від
знаку на виставці у Лейпцигу). Майже три з половиною десятки робіт його 
авторства Андрій Андрейканіч надрукував у альбомі «Українські митці кіно
плаката першої третини ХХ століття» (2014).

Погляди К. Болотова — професіонала добре обізнаного з українським 
кіножиттям — закономірно викликають інтерес, який лише посилює щасли
ва здатність автора чітко формулювати власне бачення тодішньої кіноситуа
ції. Ба більше — йому випало визначити роль художника у створенні фільму, 
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одночасно заторкнувши найгостріші проблеми фаху, чого раніше не зробив 
жоден учасник кінопроцесу.

Для К. Болотова кіно, за своєю природою, було синтезом мистецтв: 
«Об’єднуючи в собі літературу, малярство, театр та музику (у формі ритму 
постановки, що ми його не чуємо, але відчуваємо), воно органічно й неухиль
но вимагає присутності художника» [1].

Він не піддавав сумніву право інших (його словами — «рідкісних») 
членів кіногрупи називатися «художниками». Проте він не розглядав факт 
їхньої присутності на знімальному майданчику як запоруку довершеності 
кінцевого продукту, а залучення кваліфікованих спеціалістів до кінопроцесу 
не гарантувало, на його думку, художньої досконалості. Вирішальним факто
ром К. Болотов вважав інше — безумовну пріоритетність мистецьких цілей 
і завдань у всьому процесі фільмування. Відповідно, статус самодостатньої 
творчої особистості фахівець отримував лише за умови неугавного прагнен
ня естетичної довершеності й неухильного руху до неї.

У своїх розмірковуваннях К. Болотов апелював до біжучого репертуару, 
не оминаючи ані позитивних, ані негативних прикладів — брало гору бажан
ня бути виваженим і аналітичним.

Система суджень, коло зауважених творів вказують на різнобічні зна
ння, розвинений смак, глибоке розуміння специфіки процесу, про що, най
перше, свідчить вибір фільмів. «Ми вже маємо низку картин, що в них робо
ту художника виявлено. Але, коли взяти таку картину, як “Аеліта” (художник 
Олександра Екстер — Н. Є.) — можна прочитати й почути критичні від
гуки (не будемо говорити — позитивні чи негативні) про саму постанов
ку, про ігру Ільїнського або Солнцевої, і ні слова або майже жодного сло
ва про велику роботу художника (костюми, декорації), що в даній карти
ні є основою всієї постановки. Те саме можна сказати і про “Колежського 
реєстратора” (художник Іван Степанов — Н. Є.), де перед художником та
кож стояло серйозне завдання передати добу (розв’язане не зовсім до кін
ця). Або візьмемо картину “Боротьба велетнів”, де художник мусив працю
вати над утворенням будівель майбутнього, кінця двадцятого або початку 
двадцять першого віку. Тут, правда, справжнього художника замінив спеці
ально для цього виписаний з Німеччини архітекторконструктор (Роберт 
Шарфенберг — Н. Є.). Наслідком його роботи ми маємо звичайні шабло
нові будівлі, що з успіхом можна було віднести, якщо не до кінця 19го, то до 
початку 20го віку» [1].

Схоже, дописувач, керуючись лише власними уподобаннями та уникаю
чи найменшого схиляння перед закордонними авторитетами, міг бути надто 
категоричним в окремих випадках. Цим, можливо, пояснюється пасаж, адре
сований Р. Шарфенбергу.
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Припускаю це з огляду на думку Лариси Брюховецької, яка, характери
зуючи «Боротьбу велетнів», оцінює і фільм, і роботу художника радше по
зитивно: «Справді, це було масштабне полотно — у зйомках брало участь 
п’ять тисяч чоловік <…>. Над фільмом, крім режисера Віктора Туріна і сце
нариста Соломона Лазуріна, працював художникархітектор В. Шарфенберг, 
який прибув з Німеччини, і за його спиною була робота з Джое Маєм над та
кими популярними фільмами, як “Індійська гробниця” та “Донька фараона”. 
Знімав картину досвідчений кінооператор французького походження Луї 
Форестьє» [2, с. 27].

Щодо пафосу статті К. Болотова, то він — відверто критичний і поши
рюється не лише на локальні хиби, а й на загальний стан справ у кінови
робництві.

Вже з перших рядків автор демонструє незгоду із тим, як у суспільній сві
домості зазвичай позиціонується кінохудожник. К. Болотов не оминає ані 
глибоко вкорінених упереджень пересічної публіки, ані претензійних «сус
пільно вагомих» вимог, які ці упередження, врешті, й породжують.

Причини загальної ситуації він радив шукати у хронічній недооцінці ролі 
художника у творчому процесі: «Коли в кінопресі велике місце займають 
питання про сценарії та коли не менше місця одводиться режисерові, опе
раторові, акторові тощо, то художник в кіно посідає останнє і дуже незна
чне місце. І це, звичайно, не тому, що роля художника в кіно незначна, — ні. 
Очевидно, пояснень цьому треба шукати у всій художній політиці, а звідси 
й в нашій художній громадськості. Дійсно, сценаріями нас не забезпечено, 
їх немає, або майже немає. Але уявімо собі на один момент, що в нас досить 
сценарного матеріалу, який задовольнить вимоги радянської кінематографії 
на всі 100 % — чи готове у нас усе в кіновиробництві для того, щоби картина 
могла витримати серйозну критику? Гадаю, що ні. Навіть, коли й припустити, 
що режисерська і лабораторна галузі (оператор, лаборант та інші), технічні 
та фінансові можливості забезпечено на всі 100 %, то відсутність художника, 
художника в повному розумінні цього слова, що входить в усі галузі роботи 
на кіновиробництві: від гриму, через декорацію, аж до віражу фільми, дуже 
відіб’ється на вартості картини» [1].

Крім констатації загального стану речей, К. Болотов висуває аргумен
товані вимоги до тих, хто керує галуззю, й тих, хто про неї пише. Питання 
ставить руба: «Коли досить багато говорять та пишуть про всі процеси кі
нороботи та про кіноробітників, то про художника також не слід забувати; 
поперше тому, що час уже одвести певне місце художникові в кіновиробни
цтві, і подруге й, головне, тому що нормально збудоване кіновиробництво 
не можна визнати за таке доти, доки художник не відіграватиме в ньому рі
шучої ролі» [1].
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Його власні пропозиції щодо конче необхідних дій — цілком конкретні. 
К. Болотов закликає, не зволікаючи, планомірно готувати творчо й технічно 
озброєного фахівця, а починати — зі створення «умов для його нормальної 
роботи та вдосконалення в цій “вузькоспеціальній”, і в той же час необмеже
ній галузі, якою є кіновиробництво» [1].

Судження загалу стосовно кінопроцесу автор коментує так: «Здорова 
громадськість творить здорову критику, а здорова (не однобічна) критика 
мусить викрити ту порожнечу, що утворилась через відсутність художника 
в кіно» [1].

Постає закономірне питання: чи були проблеми, наголошені К. Боло
товим, суто внутрішніми? Якщо ні — то чим у цьому сенсі відрізнялося за
кордонне кіножиття?

Симптоматично, що за рік редакція часопису «Кіно» познайомить чи
тачів із цілком суголосним текстом — статтею художникаемігранта Бориса 
Білинського, чия кінобіографія успішно розвивалася у Франції, а зго
дом — Італії.

Не стримуючи емоцій, тоді вже визнаний митець відверто говорить 
про недооцінку праці художника на тамтешніх кіностудіях. Порівнюючи 
театр і кіно, де декорації, на його думку, не завжди потрібні, Б. Білинський 
зауважує, що часто, коли в декораціях виникає необхідність, «артистма
ляр тільки ставить декорації (це і все), освітлення від нього не залежить, 
вибір плану, композицію декорацій в кадрі робить для фільму без нього ре
жисер. Для фільмів фантастичних його кличуть лише для вигадки, для го
строти, для деталів. В фантазії він ще міцний, але <…> фільмів цих на всю 
продукцію світа не більше %% 5ти. Для фільмів історичних — вимагають 
реконструкції реальності, історичної правди по підручнику скороченої іс
торії, — творчість сходить нанівець… Для фільмів сучасних — не потрі
бен артистмаляр, а декораторобойщик. Одяги — артистмаляр ще вико
нує: для фільмів історичних по гравюрах і документах; для фільмів сучас
них його не питають <…> Плакат — артистмаляр зв’язаний й тут. Вибір 
сюжету робиться по фотографіях, що їх треба “розбарвити” та оформити 
так, щоб вони “закликали”. Підсумок: артистамаляра зведено на ніщо, він: 
компілятор, архітектор, кустармаляр. В кіно сьогоднішній артистмаляр 
не потрібний <…>» [3].

Текст Б. Білинського здатен здивувати гранично різкою формою кон
статації (для багатьох, можливо, несподіваної) повсюдної недооцінки ролі 
художника в кіні, при тому, що закордонне кіножиття вже тоді було достоту 
багатим і різноманітним.

Скорше за все, в обох статтях відтворена характерна для того часу «про
страція», зумовлена небажанням «владних сфер» щось змінювати, збуджу
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ючи, у свою чергу, законне роздратування людей творчо сумлінних, якот 
К. Болотов та Б. Білинський.

Якщо ж до цього додати неугавний і, головне, часто визначальний, пошук 
комерційного зиску…

Словом, ситуація виглядала, з одного боку, поширеною, а з іншого — 
вкрай загрозливою. Йшлося ж бо про те, чи має кіно намір бути мистецтвом…

Поява обох дописів на шпальтах друкованого органу ВУФКУ в доволі ко
роткому часовому проміжку вказувала на зацікавлену позицію редакції, яка шу
кала аргументів для визначення місії художника у створенні фільму. А в шир
шому сенсі — для зосередження суспільної уваги на небезпечному ба лан
суван ні кіновиробництва на межі «визнанняневизнання» кіна мистецтвом.

Звертає на себе увагу й інше: поява обидвох статей почасти збігається 
з початковим періодом режисерських кінобіографій Олександра Довженка 
та Івана Кавалерідзе, які, попри разючу відмінність підходів до фільмот
ворення, були об’єднані ідентичним розумінням цього процесу як суто 
мистецького.

А там, де постає питання мистецької природи явища, слідом виникає пи
тання образної мови авторського висловлювання. Цього разу — образної 
кіномови.

Насправді воно (це питання) складається з комплексу явищ і процесів, 
що характеризують практику митця, виокремлюють його творче обличчя, 
роблять його естетично «пізнаваним».

Ігор Костецький — Валерій Інкіжинов — Наталя Кузякіна 
та питання «модернізації українського мистецтва»

Недаремно в другій половині 1940х, порівнюючи обох режисерів у до
повіді, присвяченій майбутньому українського кіна, Ігор Костецький ствер
джував, що наявність «авторської мови» засвідчує присутність мистецтва 
в кіновиробництві1.

Мистецтво, на його думку, виникає безпосередньо у процесі «опануван
ня художником натури», що, в принципі, неможливо за відсутності осмис
лених підходів, продуманих дій, через які образна мова себе реалізує. Ба біль
ше у процесі її (мови) формування неодмінно виникає все решта, що робить 
мистецтво мистецтвом.

1 Текст І. Костецького (1913–1983) Марко Роберт Стех знайшов у архіві УВАН 
і вперше опублікував без позначення дати виступу. Відповідно до реалійцього доку
менту можна припустити, що автор його виголосив у другій половині 1940х.
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Наприкінці виступу доповідач прямо говорить: «Єдина вимога до філь
му, як і до кожного мистецтва: не поворот до натури — опанування натури. 
В українському фільмі цього досягли поки що, на мою думку: створивши шко
ли, витворивши стиль доби, — тільки ці два фільмові мистці» [4].

Тож, позначивши експериментами О. Довженка та І. Кавалерідзе вищий 
щабель національного кіна, І. Костецький, фактично, стверджує: саме в їх
ніх ранніх спробах українське кіно зреалізувалося як явище суто естетичне.

Зафіксувавши дуже важливу точку відліку — рівень українського кіна, він 
звертається до його діапазону і вже за допомогою обох векторів («рівень» 
та «діапазон») окреслює простір національної кінокультури, чиї перспек
тиви, на його думку, виглядали дуже обнадійливими.

Для І. Костецького українське фільмотворення є органічною складо
вою європейського кінопроцесу, як minimum, у жанровостильовому ас
пекті. Звідси його генеральна теза: «вітатиму український трюковий фільм 
незалежно від того, чи розвиватиметься він з традиції Довженкової “Сумки 
дипкур’єра”, вітатиму український історичний фільм незалежно від того, 
чи розвиватиметься він з традиції “Коліївщини” Кавалерідзе. Вітатиму ук
раїнський побутовий фільм і українську кінокомедію незалежно від того, 
чи виходитимуть вони із стилістичних досягнень цих двох майстрів, а чи ні 
<…>, загальний фільмовий стиль я не маю на думці проголошувати єдино
обов’язковим органічнонаціональним стилем. Але ні скільки не боюсь заяви
ти, що коли б стиль ДовженкаКавалерідзе породжував подавати послідовні, 
виразно окреслені школи кіномистців і через них опановувати світовий кі
норинок, в мені він, цей стиль, знайшов би гарячого прихильника і переко
наного патріота» [4, с. 536].

Почавши із загальної оцінки ранніх опусів О. Довженка та І. Кавалерідзе, 
І. Костецький скеровує увагу до характерних художніх принципів — про
грамних для кожного з режисерів. І для цього обирає доволі несподіваний 
підхід, на перший погляд — наголошено літературоцентричний.

Фокусом йому слугує стильовий модуль: «Індивідуальний стиль Кава
лерідзе незрівнянно сухіший, чіткіший за Довженків. Звичайно це поясню
ють тим, що Кавалерідзе скульптор. Пояснення, на мою думку, неслушне 
<…> а коли вже говорити взагалі про приналежність до просторових мис
тецтв, то Довженко має до нього не менший фаховий стосунок <…> Світ 
Кавалерідзе раціональноконструктивний, з виразно збагненними в сво
їй консистенції і ритмічно обмеженими в побудові і контурах речей <…> 
Світ Довженка відмінний. Довженко всією істотою належить до тієї мис
тецької школи, що її в малярстві репрезентував Падалка, в театрі Курбас, 
у драматиці Микола Куліш, у поезії Тичина, в прозі Юрій Яновський — 
до школи, що для неї Ю. Шерех пропонує робочу назву: раціоналістичного 
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експресіонізму. А в загальному стилі доби українського ренесансу двадцятих 
років Кавалерідзе поєднується з Довженком у кіні так, як поєднується в літе
ратурі з Яновським Аркадій Любченко» [4, с. 527].

Щодо літературоцентричності, то текст доповіді справді мав відповідні 
ознаки, але загальне спрямування авторської думки радше вказує на інше — 
на культуроцентрічність.

І. Костецький вочевидь намагався розглянути заявлену тему у гранично 
широкому діапазоні сенсів, через що не обмежувався, приміром, питаннями 
кіномови — дуже важливими, але локальними. Доповідача вабила можли
вість аналізувати як «тактику», так і «стратегію» формування української 
модерної культури, що робило його підхід унікальним.

І. Костецький висловлювався у характерний для нього спосіб — дуже 
рішуче. Такого штибу підходи вкупі з комплексом оригінальних ідей дають 
Тамарі Гундоровій підставу через піввіку називати його одним «із найради
кальніших теоретиків модернізму в другій половині ХХ століття» [5, с. 122].

Соломія Павличко у монографії «Дискурс модернізму в українській лі
тературі» присвячує йому цілий розділ («Нігілістичний модернізм Кос
тецького»), який починає фразою: «З прізвищем Ігоря Костецького асоці
юється український модернізм» [6, с. 346].

Дослідниця розглядає ідеї цього активного прибічника «українського мо
дернізму» та «модернізації української культури» з позиції, яку останній не
змінно відстоював. Йдеться про «завдання європейського модернізму», що 
передбачає обов’язковий «злам мови, а через мову — традиційної культури».

Побудова нового мистецтва, зауважувала С. Павличко, для І. Костецького 
була неможливою без рішучих деструктивних дій. Щоправда, у першу чергу 
це стосувалося української літератури: «На переконання Костецького, жод
на література так не вимагала деструкції, як українська» [6, с. 350]. Втім, сам 
він поширював заявлений принцип на весь обшир художньої культури, роз
глядаючи можливість її модернізації з різних кутів зору.

Врешті С. Павличко дійшла висновку: «Головний рецепт Костецького поля
гав у деструкції форми твору й виробленні нової мови мистецтва. Між воєнний 
європейський модернізм був мистецтвом експерименту й авангарду. Цим він 
не вичерпувався, але для Костецького саме ця прикмета висунулася на пер
ше місце. В його минулому, в радянській освіті були деякі передумови інтер
есу до формального боку мистецтва, зокрема він високо ставив театр Курбаса 
й Мейєрхольда, формалістичні твори Віктора Шклов ського» [6, с. 350].

Тут треба зупинитися і пояснити: погляди І. Костецького (Ю. Корибута) 
на кінопроцес у радянській Україні складалися, по суті, у довоєнну добу. 
Його власна літературна, перекладацька, драматургічна, теоретична праця 
посправжньому розгорнулися тільки в середині — другій половині 1940х, 
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у Німеччині, коли разом із Юрієм Шевельовим (Ю. Шерех) та Віктором 
Петровим (В. Домонтович) він заходився створювати МУР, згодом — ви
давати часопис «ХОРС», а ще пізніше — самотужки організовувати видав
ництво «На горі».

Крім того, тільки дитинство й ранні юнацькі роки І. Костецького (справ
жнє прізвище — Мерзляков) пов’язані з Україною. В 1930і — він отримував 
театральну освіту в Ленінграді та Москві, працював у театрі в Пермі й лише 
перед війною повернувся до рідної Винниці.

Про його тодішні українські кіно та театральні уподобання ми мало 
що знаємо, за винятком відомої пропозиції написати кіносценарій за «Словом 
о полку Ігоревім», з якою І. Костецький звернувся до О. Довженка — прак
тично, у переддень війни. Про решту дізнаємося, значною мірою, з його 
«Перспективи українського фільму».

Сама доповідь, попри всі перелічені обставини її появи, демонструє гли
бокі знання доповідача, тонке розуміння стану національного кіна, літерату
ри та мистецтва в цілому, нарешті — щире прагнення осмислити всі ці явища 
в концептуальній площині.

Великий інтерес викликає спрямованість доповіді, оригінальні перекон
ливі контексти викладу. Завдяки їм ми впритул наближаємося до авторської 
картини нової української модерної культури, утвореної взаємозумовленими 
тенденціями, принципами, ідеями, визначальними для української літерату
ри і мистецтва 1920–1930х.

Особливе враження справляє те, що І. Костецький розглядає цей процес 
(із життям українського кіна включно) як цілісний комплекс, а на додачу — 
жодним чином не апелює до радянських ідеологічних доктрин, обов’язкових 
у СРСР, до тих «прокрустових» доктрин, які безжально нищили «нефор
матні» твори разом із їхніми «неформатними» авторами.

Виступ І. Костецького на конференції ВУАН не полишає сумніву: пози
ції, з яких він звертався до аудиторії, сформовані у річищі загальнолюдських 
гуманістичних цінностей і є їхньою невід’ємною частиною. Недаремно його 
підходи до творчості обох українських кінорежисерів збігаються із тими, які 
декларувала зарубіжна критика, глибоко схвильована майстерністю окре
мих українських кінотворів, що їх дуже короткий час показували на Заході, 
до того ж, не завжди у широкому прокаті.

І. Костецький розглядає режисерську еволюцію О. Довженка та І. Ка
валерідзе, вписуючи її в єдино важливий для нього контекст — контекст 
української модерної культури у межах культури європейської. Відповідний 
тип творчості він називає мистецтвом, принаймні у такій сфері як кіно.

Суголосно із ним, чверть століття потому, Наталя Кузякіна у статті 
«Олек сандр Довженко і Лесь Курбас» — ключовій для заявленої теми, за
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кликала: «повертаючись до мистецтва 1920х, слід бачити його у тих реаль
них взаємозв’язках, які існували насправді. Необхідно відновити розуміння 
єдності культурного процесу тих часів, бо він, той процес, ще не замкнений 
остаточно у залізні рамки, мав високі потенції і зберіг певну незалежність, 
тобто був органічний. Природній у своїх зв’язках — і всередині країни, і зо
вні, з європейським художнім рухом» [7, с. 99].

Так воно і було на самому початку експериментальних спроб тодішніх 
режисерівпочатківців — посутніх лідерів українського кіна. Існували всі 
підстави сподіватися саме на таку перспективу їхнього розвитку, зростання 
українського кіна в цілому, якби не нищівна політика руйнації цієї культури, 
врешті, самої цієї нації.

Однак, попри трагедію, словами Л. Брюховецької, «перерваного польо
ту» українського кіна, попри жахливі «каліцтва», які було завдано долям 
О. Дов женка та І. Кавалерідзе, художній досвід обидвох митців згодом ві
діб’ється на поставанні «поетичного кіна» — феномену, принципово важ
ливому для відродження українського кіномистецтва в 1960х — середині 
1970х. І не лише для кіна.

Нарешті, прямо і недвозначно зв’язок Л. Курбас — «українське поетич
не кіно» зауважив Ю. Шевельов — людина, яка не лише бачила вистави 
театру Л. Курбаса, а й писала про одну з них ще у 1930і Ідею такого зв’язку 
Ю. Ше вельов висловив наприкінці 1980х, після перегляду фільму Юрія 
Іллєн ка «Вечір на Івана Купала», котрий, на його думку, був «вибухом ре
жисерської енергії, вигадки й буяння образів і кольорів <…>. Фільм не імі
тує, не цитує поодиноких засобів Курбаса, але є в ньому три вирішальні 
складники, що кореняться в Курбасовій традиції, що становлять її суть: 
не повторення і не відтворення життя, а його ПЕРЕтворення; перетворен
ня засобами конденсованої театральності (як це сказати для кіно — кінар
ности?); філософський (у випадку Іллєнка — історіософський) зміст кож
ного образу, кожного деталю, коли глядач мусить співмислити й самостійно 
мислити. Фільм живе Курбасовим творчим пафосом, його традицією ві
чного розриву з традиціями. Дух Курбаса, істотні риси його стилю, методи 
й погляд на мистецтво жили, отже, десь 1969 року, коли Іллєнко робив свій 
фільм» [8, с. 330].

Тож пошуки й осмислення того, в який спосіб цей, за виразом Л. Брю хо
вецької, «політ» уникав «переривання», — конче необхідні для відтворен
ня цілісної картини поступу національного мистецтва, тим паче — за часів 
його радикального оновлення.

Насправді, подібні успадкування (йдеться про «поетичне кіно»), роз
виток попередніх культурних «інтенцій» вже за іншої соціальнополітичної 
доби, траплялися в національній історії й у першій третині ХХ ст.
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Особливо промовистим видається приклад МОБу (Мистецького Об’єд
нання «Березіль», 1922–1925), де, вже за радянської влади, Л. Курбас реа
лізував програму культурного будівництва, розроблену інституціями Цент
ральної Ради. Досить звернутися до архівних документів, аби у цьому пе
реконатися. Приміром, із тексту одного з них дізнаємося про «закладання 
урядових театрів: міських, робітничих, селянських та мандрівних, догляд за їх 
діяльністю <…> Завдання театрального музею та бюро <…> Закладання 
шкіл різноманітних типів: школи артистів, режисерів та інструкторів <…> 
Видавництво нових оригінальних і перекладних п’єс, режисерські видання, 
театральні підручники для шкіл і театру, часописи та журнали, урядження 
конкурсів та театральних книгозбірень» [9]. Фактично, тут проголошені 
цілі, які реалізував МОБ після знищення Центральної Ради.

Йдеться про те, що Л. Курбас діяв, ніби не помічаючи очевидної непри
йнятності для радянської влади «політичного походження» самої програ
ми Об’єднання…

Цей феномен, безперечно, потребує спеціального наукового вивчення 
й пояснення, а зараз, як на мене, варто зосередитися на іншому аспекті проб
леми: специфічних ознаках оновлення художньої мови української культури 
першої третини ХХ ст. — доби її рвучкого розвитку як культури модерної.

Повернемося до ідеології «модернізації української культури» як ціліс
ного й єдиного процесу, що, в інтерпретації І. Костецького, означає невідво
ротний «злам мови, а через мову — традиційної культури».

Деструкція традиційної культури, як minimum, передбачає її наявність. 
Але стосовно тодішнього українського кіна така постановка питання абсурд
на, воно на той момент ще нічим не встигло «зарости», тож йому, не було 
що «ламати» та від чого «відмовлятися»…

Як із тим бути?
Відповіді знаходимо у тексті «Перспектив українського фільму», де І. Кос

тецький, декларуючи програмну єдність мистецького руху в процесі модерні
зації української культури (1920–1930і), практично закликає керуватися зга
даними законами як універсальними та науково легітимними, і сам так вчиняє.

Інша річ, що до розлогого мистецтвознавчого аналізу окремих художніх 
явищ (з метою демонстрації спільних «механізмів» дії цього закону) він 
не вдавався.

Такий підхід ми знаходимо у Н. Кузякіної, яка найближче підій шла 
до осмислення відповідного феномену, вказавши (коли йдеться про О. Дов
женка) на одну з найважливіших рушійних сил мистецького становлення 
українського кінорежисера.

Але спершу авторка зауважила вкорінене ігнорування «незаперечних 
законів взаємозалежності у мистецтві», через що, її словами, «Довженкові 
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не пощастило. Він з’явився у юному тоді кінематографі так несподівано, 
так швидко вийшов за національні межі, що не було часу спитати — звідки 
він» [7, с. 88].

Подальший закид Н. Кузякіної адресований численним авторам розвідок 
про О. Довженка, яких, «здається, зовсім не бентежить, що йдеться про куль
туру режисера, про той специфічний рівень майстерності, професіоналізму, 
який не виникає на порожньому місці, навіть за найбільшої закоханості у тво
ри Шевченка та Гоголя. Для того, щоби неофіт у кіномистецтві так владно то
рував собі шлях, потрібна була не тільки неповторна молодість самого кіна. 
Попереду неофіта, або поруч з ним мав бути режисер європейського кла
су, у якого міг би повчитись юнак, — режисер театру, як то було у випадку 
С. Ейзенштейна, що вчився у Вс. Мейєрхольда» [7, с. 89]. Наведений докір, 
як на мене, цілком виправданий і справедливий.

Втім, на самій лише критиці традиційних довженкознавчих підходів ав
торка не зупинилася, натомість, висунула власну концепцію мистецького 
«походження» О. Довженка, добре її аргументуючи.

Н. Кузякіна накреслила режисерську «генеалогію» молодого графіка, 
сценариста, журналіста, назвавши конкретне ім’я того, хто радикально впли
нув на професійне формування невдовзі всесвітньовідомого кінорежисера. 
На питання (для неї першої — цілком риторичного) про попередника — 
вона відповідає: «Чи мав такого попередника Довженко? Без сумніву. Давно 
вже слід вказати на ту визначальну за своєю творчою масою планету, у сис
темі якої він працював. І назвати ім’я його вчителя у мистецтві режисури. 
Маю на увазі Курбаса як творця Молодого театру і “Березоля”, роль його 
теорії та практики у швидкому зльоті кінорежисера Довженка» [7, с. 89].

Від себе додам — в інакший спосіб, але не менш активно, Л. Курбас впли
нув і на І. Кавалерідзе.

Схожим чином цей культурний феномен оцінював й І. Костецький, 
про що дізнаємося не лише з тексту його доповіді на конференції ВУАН. 
Аналогічною оцінкою ролі Л. Курбаса в «модернізації української культу
ри» просякнуте інтерв’ю (перероблене ним у статтю), узяте І. Костецьким 
1954 року Франції в одного з учнів Всеволода Мейєрхольда, — актора, режи
сера, педагога, творця «біомеханіки», виконавця головної ролі у всесвітньо 
відомому фільмі «Нащадок Чингізхана» (режисер Всеволод Пудовкін) — 
Валерія Інкіжинова. Останній у другій половині 1920х здійснив у «Березолі» 
дві постановки, був у захваті від цього театрального дітища Л. Курбаса, 
від нього самого, незмінно порівнював українського митця зі своїм вчите
лем, при чому, завжди віддавав перевагу українцеві [Див.: 10; 11; 12].

Текст статті не полишає сумнівів у збігу поглядів І. Костецького та В. Ін
кіжинова на особу Л. Курбаса. І це стає зрозумілим вже з перших слів: «Лесь 
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Курбас — був найбільшою особистістю, що працювала в царині нової укра
їнської культури. Не кажучи вже про чисто людський чар і загальну екс
татичність його вдачі, він був тим представником щироукраїнської стихії, 
який так Україні потрібен. Він поєднував у собі рідну Галичину з гострою 
любов’ю до східної України. Людина колосальної культури <…> Він стояв 
вище від звичайного реалізму. Через імпресіонізм, експресіонізм — <…> він 
стримів до конструктивізму, до якого всі ми тоді йшли <…> Курбас був не
замінний не тільки для української культури» [10, с. 60].

Гадаю, встановлення факту визначальної ролі Л. Курбаса для української 
культури ХХ ст., яке розтяглося на кілька десятиліть, потребує додаткових по
яснень, коли йдеться про виняткову роль митця у творчому становленні перших 
осіб вітчизняного кіна 1920–1930х, фактично — вітчизняного кіномистецтва 
як такого. Тим паче, що у принциповому сенсі ніхто цього питання спеціально 
не розглядав, за винятком Н. Кузякіної, Ю. Шевельова [8], Г. Веселовської [13].

Остання висунула концепцію «транзитнодонорської» функції україн
ської авангардної сцени для вітчизняного кіна. Посилаючись на стан націо
нального театру початку ХХ ст., вона зауважила, що останній «на загал, не був 
ні модерністським, ні авангардним, й відрізнявся <…> сталою прихильністю 
до традиції й відсутністю істотного новаторства». Але ситуація швидко змі
нювалася, театр зазнавав динамічних змін, які відбувалися «у безпосередньо
му зв’язку з пошуками нових форм, відмінних від традиційних павільйонних 
театральнодекораційних постановок. І в цих пошуках український авангард
ний театр не в останню чергу спирався саме на практику світового кіно, зокре
ма німецького й американського. Отже, збагачений досвідом світового кіно, 
увібравши його досягнення та переосмисливши їх, український авангардний 
театр зміг здійснити свою донорську функцію» [13, с. 156–157].

Гіпотеза Г. Веселовської — доволі несподівана та цікава, проте потребує 
ґрунтовнішої розробки й аргументації.

Повертаючись до питання про роль Л. Курбаса у становленні національ
ного кінематографу, хотілося б наголосити: йдеться не про запозичення при
йомів, манери, стилістики, образних моделей, тощо. Річ не в тому. Маємо 
щось робити із «білою плямою» на мапі глобальних процесів реформування 
українського мистецтва, з позначенням на ній місця Л. Курбаса. Адже ми досі 
належним чином не розібралися у природі й ґенезі його впливу на формуван
ня українського модернізму.

Та й чому саме Л. Курбас? Чи вичерпується питання його статусом «ме
тра», коли вже згадувати про «неофітів»? Чи, власне, річ у художньому 
масштабі його індивідуальності? Можливо, ще у чомусь…

Якщо ж повернутися до формули І. Костецького стосовно «модерніза
ції українського мистецтва» (із кіном включно), то в її світлі «місцепере
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бування» Л. Курбаса вже давно слід було окреслити якомога чіткіше. Якщо 
режисерові тут належала ключова роль (радше за все, так воно і було), — 
давно вже час встановити: яким був його власний вибір, себто, від чого він 
сам «відмовлявся»? На якій межі театральної території, на його думку, мав 
статися отой «злам мови»? «Деструкцію» чого конкретно він сам інспіру
вав? І з якою метою?

Лесь Курбас. Чому він?

Для початку спробуємо з’ясувати, чому Л. Курбас опинився у фокусі про
цесів оновлення художньої культури України на початку ХХ ст. Тієї пори 
проблема модернізації культури посідала чільне місце у загальнонаціональ
них соціальних і політичних рухах. У театральній сфері особливі надії по
кладалися на «європеїзацію» вітчизняного кону, на чому здавна наполягали 
Леся Українка та Данило Антонович. Це конче потребувало нового досвіду.

Але досвід для театру — річ цілком прагматична. Звідки його брати? 
В який спосіб?

Суттєво важливо, що на той момент український театр складався, сказа
ти б, із «двох театрів».

У АвстроУгорщині він міг майже без перешкод «вживлятися» у захід
ноєвропейський культурний простір, зважати на потреби української інте
лігенції, резонуючи з важливими для нації процесами урбанізації, йому мало 
що заважало звертатися до світової класики, творів сучасної європейської 
драматургії, врешті, дослухатися до голосу модерної культури, тож здобутий 
ним досвід суттєво відрізнявся від досвіду театру наддніпрянської України.

Національний театр у межах Російської імперії навіть за кращих часів по
чувався приниженим через свій «напівлегітимний» статус, зазнавав непо
ваги, зверхнього ставлення шовіністично налаштованої «чистої публіки», 
був позбавлений права звертатися до перекладного репертуару, до широко
го кола тем і проблем, що, врешті, полишало його на засадах народництва. 
Згодом саме це стало на заваді його активного естетичного оновлення, галь
муючи, головним чином, інтегративні процеси.

Тож питання мистецького досвіду на початку ХХ ст. стрімко набирало 
ваги й дедалі дужче радикалізувалося.

Саме в цей час активізується «галицький» чинник, чий вплив на над
дніпрянський театр особливо підсилила діяльність когорти митцівгали
чан — носіїв ширшого естетичного досвіду. Й. Стадник, Л. Курбас, А. Буч
ма, Ф. Лопатинський, М. Крушельницький, Й. Гірняк, В. Калин, Я. Борт
ник, Г. Бабіївна, С. Федорцева та інші, потрапивши на східноукраїнські 
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театральні терени у першій третині ХХ ст., помітно прискорили його онов
лення. Щеплення нового досвіду стає дедалі помітнішим, позначається, на
самперед, на акторській творчості.

Л. Курбас ясно розумів природу та механізми дії цього явища, на що вказує 
його публічний виступ, коли він порівнював стан національного театру в обох 
імперіях: «Зовсім одмінною була ситуація в Галицькому театрі, доля якого так 
тісно зв’язана з театром Наддніпрянським. Він розвивався в обставинах бур
жуазної конституційності, що вміла найжорстокіший ґніт, соціальний та на
ціональний визиск замасковувати зовнішньою культурнонаціональною сво
бодою. Тут були українські школи включно до університетських катедр і, на
віть, субсидія для театру. Підтримувати український театр було обов’язком 
кожного, організованого в численні товариства, інтелігента, селянина і робіт
ника. Люди з середньою, а то й вищою освітою, не були там винятком. Театр 
розвивався в атмосфері постійних взаємин з польською і німецькою театраль
ною культурою. Репертуар від класичної трагедії Шиллера до французького 
фарса, від водевіля і оперети до сучасної опери, від трактованої як мелодрама 
української побутової п’єси до натуралістичних п’єс <…> — створив особли
вий тип актора виключної стилістичної гнучкості: Бучма, Крушельницькій, 
Гірняк, Калин, яких знають і тут, для Галицького театру дуже типові» [14].

Як бачимо, Л. Курбас усвідомлював, що одним із найважливіших джерел 
набуття акторського досвіду, потрібного для «європеїзації» української сце
ни, було мистецтво галицьких акторів.

Цілком природно, що з тих самих кіл вийшов той, хто зміг «європеїзува
ти» й вітчизняну режисуру, докорінно змінивши її досвід. Вочевидь, це був 
сам Л. Курбас.

Усі його здобутки у театральній царині слід розглядати з точки зору об
сягу ідей, навичок, знань, які складали його власний режисерський досвід, 
згодом, відповідно, досвід новітнього українського театру, вихованої ним ре
жисури, — це поперше, а подруге — слід зафіксувати й схарактеризувати 
створений ним в Україні «режисерський театр».

Водночас очевидно, що поміж курбасівських учніврежисерів було чи
мало майбутніх кінорежисерів. Що вже казати про плеяду акторів — окраси 
українського (і не лише) кіна. Врешті, перший український кінооператор сві
тової слави — Д. Демуцький — теж був березільського походження.

Стосовно накопичення Л. Курбасом режисерського «багажу», то вар
то особливо наголосити, що він його здобував роками — як теоретично, так 
і практично.

У який спосіб він це робив?
Ставши на реформаторський шлях, Л. Курбас добре розумів: правильно 

оцінити сенс зрушень у європейській культурі можна тільки за належного 
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рівня ерудиції, яка би дозволила порівнювати попередню добу із теперіш
ньою, і в такий спосіб виокремлювати вісь естетичних змін (лінію «зламу 
мови»). Тож він не оминав увагою ані давній, ані новітній, головно, німець
кий художній досвід, зосереджувався на важливих тенденціях, демонструю
чи цілковиту самостійність вибору. Його мета — охопити уявою основний 
корпус панівних естетичних моделей за попередні пів століття.

Приміром, він перекладає і публікує «Трагедію актора» Ефраїма Лес
сінга — співробітника Отто Брама, репрезентанта берлінської «Вільної 
сцени», де провідною особою визнавався драматург, а домінуючим сти
лем — натуралізм.

Іншою принциповою фігурою був для нього Генріх Лаубе — часто ним 
згадуваний і цитований. Наприкінці ХІХ століття той формував театральну 
політику Віденського Бургтеатру, підносячи авторитет драматургії — новіт
ньої і класичної, Шіллера та Шекспіра.

Водночас Л. Курбас виділяє поміж інших діячів Георга Фукса, який запро
ваджував ідею естетичного театру із пріоритетною роллю візуальних чинни
ків, особи художника.

Дещо згодом український митець зосереджується на діяльності Ервіна 
Піскатора та Леопольда Йеснера — лідерів експресіоністичного театру.

Так потроху складається комплекс режисерських ідей, котрий Л. Курбас 
у той чи інший спосіб ніби «прокреслює» впродовж власного життя, апе
люючи, насамперед, до практики німецького й австрійського театрів, чию ді
яльність знав більш предметно.

Початок безпосереднього близького знайомства з європейською сценою 
припадає на часи його навчання у Віденському університеті (1907 — пер
ша половина 1908) й означає занурення у мистецьке життя одного із визна
них осередків європейського модернізму, який «зваблював» і менш чутливі 
натури.

Ба більше — у Відні йому трапилася нагода спостерігати за поставанням 
театральних феноменів на схрещенні традиційної та модерної культури. 
Зразком могла стати творчість Артура Шніцлера, що буквально «підрива
ла» атмосферу «очманілого від вальсування Відня». «Після віденської опе
рети щеплення Фрейда і ЗахерМазоха дали несподіваний результат: виник 
віденський варіант імморалізму та естетизму <…> відмінний від естетизму 
Оскара Уайльда та Д’Аннунціо, пом’якшений гумором, невід’ємний від хви
люючої, хоча й ризикованої гри» [15, с. 264].

Юний український провінціал потрапив у атмосферу майже лихоман
кових змін мистецьких віянь. Ще міцні позиції модерної культури, пред
ставленої літературою А. Шніцлера та Гуго фон Гофмансталя, музикою Ар
нольда Шенберrа та Ріхарда Штрауса, зазнавали «тиску» з боку новітнього 
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напрямку, який з початку 1900х дедалі гучніше «озивався» у художньому 
просторі імперської столиці. Саме тоді студент Віденської художньопро
мислової школи, один із ватажків нового напрямку Оскар Кокошка пропо
нує публіці першу експресіоністичну виставу за власними творами (1909).

Взагалі, експресіонізм — особлива тема у творчості Л. Курбаса. Ця есте
тична доктрина радикально вплинула на нього ще у Відні, де йому, зпосеред 
іншого, щастить познайомитися із творчістю Франка Ведекінда — предтечі 
експресіонізму й гарячого прихильника Георга Бюхнера.

І хоча, в цілому, позиції театрального експресіонізму міцнішають вже 
по війні, його дихання відчувалося у театральному житті Європи попере
дніх літ. У «Молодому театрі», коли його очільник Л. Курбас наполегливо 
втілюватиме програму інтеграції українського театру в європейський ху
дожній простір, стане зрозуміло — експресіонізму в цьому належить особ
лива роль. Найяскравішим відлунням тих зусиль буде постановка «Едіпа
царя» (1918), «Шевченківської вистави» (1919), почасти — «Гайдамаків» 
(1920). Нарешті, у статті «Нова німецька драма» (1919) Л. Курбас спро
бує узагальнити роль експресіонізму в естетичному переоснащенні україн
ського кону.

Ще у Відні, прокладаючи театральні маршрути в пошуках нових естетич
них вражень, Л. Курбас виявляє особливий інтерес до осередків, пов’язаних 
із Максом Рейнхардтом, в особі якого він знайомиться з новою режисерською 
культурою.

Згодом молодий український митець окреслить виразний портрет знаме
нитого німецького постановника, чий досвід складався не лише з театраль
них, а й з кіноробіт: «Його активність і працездатність були феноменальні. 
Він водночас міг керувати кількома театрами й ніколи, незважаючи на “пере
вантажку”, не здавав позиції неймовірної вимогливості до себе й до своїх ко
лективів стосовно високої художності виконання. Він був ненаситний в дра
матургічному матеріалі: антична драма, німецькі класики, Шекспір, сучасна 
драматургія <…>. Весь час прагнув урізноманітнювати стилі. Ставив спекта
клі на маленькій і великій сценах, на майдані, в цирку. Єдине, що залишалося 
незмінним у його режисерськопедагогічній діяльності, — це вдосконалення 
акторської майстерності» [16, с. 244].

Важко не помітити, що вся ця тирада може адресуватися й самому 
Л. Курбасу, засвідчуючи глибокий внутрішній зв’язок між обома художни
ками. В цьому сенсі прикметним є судження Л. Брюховецької: «Значення 
Курбаса для українського кіно таке ж, як Макса Рейнгардта для німецько
го» [17, с. 287].

Так само важко зігнорувати наступне: Л. Курбас продовжує звертатися 
до режисерського досвіду М. Рейнхардта й через десятиліття. Приміром, 
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переглянувши у середині1920х майже сорок вистав у Німеччині та Чехії, 
він виокремив поміж них «Міракль» М. Рейнхардта — стилізацію серед
ньовічного видовища. А за рік, у постановці «Народного Малахія» Миколи 
Куліша, сказати б, апелюючи до попередніх вражень, насичує власну поста
новку рисами «лубочної притчі», де резонували містерія, міракль, моралі
те [Див.: 18].

Постійно дбаючи про реформування української сцени, її художню мо
дернізацію Л. Курбас продовжував оновлювати власний режисерський до
свід упродовж всього життя. І помилкою було б вважати, що він звертався 
виключно до європейського сценічного авангарду. Так само він вчиняв скрізь 
і завжди. В цьому сенсі, як на мене, дуже прикметними були його рефлексії, 
пов’язані з новітнім російським театром.

Відвідуючи Москву, знайомлячись із останніми прем’єрами, Л. Курбас 
сподівається на нові творчі стимули. Однак вцілілі щоденникові записи зма
льовують досить драматичну картину реакцій митця на те, з чим йому дове
лося тоді зустрітися [Див.: 19]. Зокрема він пише: «Вчора бачив “Ревізора” 
в театрі Мейерхольда, а після вистави хотілося сісти посеред вулиці і пла
кати. Він мене нічому навчити не може. За виїмком своєї індивідуальнос
ті, що мені непотрібна» [20]. А от про вахтангівську виставу: «Ерік XIV» 
з Михайлом Чеховим. «Робота Вахтангова. Це режисер куди глибший, зна
чніший Мейерхольда <…> єсть справжня театральність у сполуці з великою 
глибиною чуттєвого й інтелектуального <…>. І як багато при цьому підході 
спільного з моїм до“газівським” періодом <…> Простороверухове як го
стра ритмічна послідовність і одночасність виразних акцентів <…> Чехов — 
як він ходить, як падає, спотикається, рухається, фразує! Велика робота ве
ликого актора» [20].

Втім, серед найважливіших своїх завдань він, передусім, бачив предметне 
ознайомлення власних учнів із новітніми художніми течіями, головно — екс
пресіонізмом та конструктивізмом.

Врешті звертання до актуальних художніх процесів початку ХХ століть 
допомогло Л. Курбасу вільніше почуватися у розробці власної стратегії сти
льових трансформацій, що сприяло його реформаторським зусиллям у мо
дернізації українського мистецтва.

Режисерський театр — А. Петрицький — В. Меллер

Перша третина минулого століття — вочевидь найбурхливіша в істо
рії української сцени. У зливі різноманітних подій, котрі відбивали уні
кальної насиченості мистецькі зрушення, на особливу увагу заслуговує все, 
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що пов’язане з народженням «режисерського театру» — стрижня рефор
маторських процесів.

У посталій ситуації режисер виступає незаперечним деміургом, реалізато
ром власної світоглядної доктрини, а простір і час стають сферою його пря
мої дії.

За цих умов у театрі докорінно змінюється функція художника, який 
з ролі декоратора вистави посувається на чільне місце співтворця сценічної 
дії. Виникає щось на зразок такої собі пластичної режисури, коли, приміром, 
актор змушений будувати сценічний образ, інспірований не лише режису
рою, а й просторовими чинниками, світлом, фактурами тощо.

Поступово виникає й розвивається феномен співрежисури постановника 
і художника — одна із найхарактерніших прикмет саме такого типу театру.

В Україні найпідготовленішим до відповідної місії був очолюваний Л. Кур
басом «Молодий театр» — перший зразок національного театру студійно
го типу, що об’єднав більшість учасників спільними естетичними символами 
віри. Недаремно саме тут дебютував як художниксценограф А. Петрицький.

Їхній із Л. Курбасом творчий альянс склався 1917 року в роботі над дра
матичними етюдами Олександра Олеся. Запроваджені ними методи естетич
ного осягання й сценічного відтворення символістичної драми виявилися 
дуже продуктивними. Вперше в історії національного театру глядачі зустрі
лися із середовищем, утвореним взаємопідпорядкованими образотворчими 
знаками, чинними для сценічної дії.

Вітчизняний кін доти не знав такого рівня взаємодії режисера та художни
ка, коли взаємно зумовлюються простір та сценічна дія, активно залучаються 
прийоми стилізації, — стимулюється народження «режисерського театру».

Актори за нової ситуації існували то в просторі символістичної драми 
(«Етюди Олеся»), то опановували можливості різножанрової стилізації 
(«Едіпцар», «Різдвяний вертеп», «Горе брехунові»), то шукали суто ак
торські «прилаштування» для існування в умовному середовищі («Шев
ченківська вистава»). Фактично їм доводилося переосмислювати сталі по
гляди на те, як просторові характеристики відбиваються на прийомах гри 
та на організації сценічної дії.

У порівнянні з іншими українськими трупами, які теж не цуралися ідеї 
«європеїзації», позиціювання «Молодого театру» було дійсно принципо
вим і в усіх сенсах радикальним хоча б тому, що не обмежувалося оновлен
ням репертуару, а передбачало ґрунтовну студійну працю1.

1 Не всі вистави «Молодого театру» утворювалися студійним методом, примі
ром, постановки Гната Юри «Лікар Керженцев», «Кандіда», «Гріх», «Затоплений 
дзвін» такими не були.



Мистецька доля і доля мистецтва. Частина п’ята

85

У пошуках нових естетичних прецедентів навіть не надто значний мис
тецький результат міг збагатити досвід, розвинути художню гнучкість, сти
льову чутливість кожного творчого «я», театру в цілому. Л. Курбас, вдаю
чись, головним чином, до прийомів стилізації (що характерно саме для мо
дерністського мистецтва), торував шляхи до сучасної європейської культури. 
Здобутий досвід посував увесь творчий склад трупи до такого типу театру, 
який Л. Курбас визначив як «театр єдиної волі», себто — «режисерський 
театр».

За п’ять років ці процеси прискорилися — вже у Мистецькому Об’єднан
ні Березіль (МОБ), де нове, особливе ставлення до художника культивувало
ся спеціальними зусиллями.

Організаційно безпрецедентну програму дій із 1923 року реалізувала 
Макетна майстерня (Макмайстерня), створена випускником Мюнхенської 
академії, професором Художнього інституту Вадимом Меллером зі влас
них студентів третьокурсників: Валентина Шкляєва, Євгена Товбіна, Майї 
Симашкевич, Дмитра Власюка, Мойсея Ашкеназі, М. Панадіаді, А. Проценка.

Крім того, В. Меллер як митець помітно вплинув на життя МОБу, зро
бивши йому відчутне щеплення конструктивізмом.

В. Меллер спрямував стильові пошуки березільців у відповідне річище, 
зробивши їх обов’язковою частиною творчого, виробничого і педагогічного 
процесів. Звідси небувала доти зосередженість на проблемах форми, що сут
тєво пожвавило рух до театру нового типу.

Впродовж кількох літ керівник Макетної майстерні разом зі своїми учня
ми поставив (за винятком однієї) всі березільські вистави. У Києві їхній 
із Л. Курбасом тандем дав життя «Жовтню» (1922), «Руру» (1923), «Газу» 
(1923), «Джіммі Гіґґінсу» (1923), «Макбету» (1924).

Саме В. Меллеру керівник МОБу доручив співпрацю з режисерамиде
бютантами, чим значно пожвавив їхнє професіональне становлення, розви
нув прагнення спільно з художником формувати сценічну дію. Так, фактич
но, започаткувався обов’язковий для «Березоля» режим роботи у принци
пах «театру єдиної волі».

Тож у співпраці В. Меллера з Фавстом Лопатинським народилися «Нові 
йдуть» (1923) та «Машиноборці» (1924), зі Гнатом Ігнатовичем — «Лю
динамаса» (1924), з Борисом Тягном — «Секретар профспілки» (1924). 
(Зауважу, що в майбутньому всі вони активно розбудовували молодий україн
ський кінематограф як режисери).

Художникдебютант В. Шкляєв в одній із перших своїх робіт «На пе
редодні» (1925) працював із Л. Курбасом, пізніше — з Б. Тягном над «Жа
керією» (1925), з Я. Бортником над «Шпаною» (1926). У парі з М. Си
машкевич (у майбутньому художник кількох фільмів І. Кавалерідзе) вони 
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поставили з Ф. Лопатинським «Пошились у дурні» (1924), з В. Ва сильком — 
«За двома зайцями» (1925), з П. БерезоюКудрицьким — «Комуну в сте
пах» (1925).

Співпраця Л. Курбаса та В. Меллера з початківцями спричинила значний 
педагогічний ефект, адже фахова ініціація режисерів і сценографів за учас
ті видатних майстрів робила таке посвячення у професію безпрецедентним, 
особливо коли йшлося про «театр єдиної волі».

Орієнтацію на інший рівень взаємодії художника з режисером як на ви
ключно важливу річ декларував і сам В. Меллер: «Оформлення сцени і вбран
ня повинні бути суворо координовані з роботою режисерів» [21].

Макетна майстерня народилася в унікальній ситуації розбудови «режи
серського театру» і сама стала першою (в історії не лише національної сце
ни) сценографічною школою, чиє поставання відбувалося за умов театраль
ного експерименту. Так само як режисери — учні Л. Курбаса — отримува
ли від свого вчителя системне знаряддя фахової праці, так і учні В. Меллера 
опанували ази професії у найсприятливішому виробничому й творчому ре
жимах, за безпосереднього впливу вчителя. Через те шукання молодих теа
тральних художників завжди були творчо суголосними із шуканнями моло
дої березільської режисури.

Такою була творча політика МОБу. Пізніше, у Харкові, вже у театрі «Бе
резіль» (1926–1933), продовжилися експерименти з образною природою 
вистави, посилилися спроби універсалізувати її візуальні чинники. Час, про
стір, дія синтезувалися у дедалі ширшому діапазоні образних значень.

Важливо, що саме з такими настановами, діапазоном навичок і знань чис
ленні молодотеатрівців й березільці, учні Л. Курбаса (режисери і актори) 
та В. Меллера, прийшли згодом в український кінематограф.

Досвід вони набули у безперервних експериментах та, сучасною мо
вою, тренінгах. І все це відбувалося за умов «виробничого» театрального 
процесу.

Як вони долали труднощі й «перешкоди»?
Існує лише один спосіб — студійна праця. У нашому випадку саме вона 

робить театр експериментальним за формою та змістом.

Студія

В усіх своїх шуканнях Л. Курбас спирався на акторів, які творчо зростали 
у фаховому навчанні, опрацюванні вистав різної жанровостильової приро
ди. Без творчо спроможної акторської індивідуальності — чутливої до но
вих сценічних технологій, неможливе розв’язання будьяких художніх задач, 
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тим паче в ситуації розбудови модерної сценічної культури. Добре це розу
міючи, Л. Курбас ще у 1910і започаткував театральний осередок невідомої 
в Україні моделі, де акторська молодь свідомо спрямовувалася до експери
ментальної праці [Див.: 22].

Дуже точно сутність цього педагогічнотворчого експерименту окрес
лив один з його учасників: «Курбас висунув перед акторами перші вимоги 
своєї майбутньої системи, вимоги нові, нечувані (у всякому разі, незвичні) 
для тодішнього традиціоналістського театру. Він оголосив анафему наймен
шим проявам натуралізму, повів боротьбу проти гри “нутром”, що спирала
ся на неконтрольовані емоційні засоби (“Я так почуваю!”) актора, прище
плював культуру жесту — “мімічого виразу” ролі — як одного з найсиль
ніших засобів сценічного мистецтва. Курбас вимагав обов’язкової фіксації 
малюнку ролі, і ця вимога пройшла червоною ниткою через усю його твор
чість» [23, с. 8].

З роками вимоги до акторів лише посилювалися. Навчальний процес 
ніколи не вщухав, а у березільську добу — лише набирав обертів. Винятків 
ні для кого не робили, навіть для найзнаменитіших виконавців. Воно того 
вартувало — мистецький результат ясно про це свідчив, хоча розуміння та
кої закономірності не було повсюдним. З цього приводу, приміром, влучно 
висловився В. Галицький: «Багато хто говорив, що такому таланту, як Бучма, 
режисер не надто й потрібний. Побачивши Бучму в багатьох ролях, я це кате
горично заперечую. Актор існував у виставі не самодин. Він виростав з неї, 
висувався на перший план і вражав, і в цьому, поза сумнівом, був точний роз
рахунок майстрарежисера» [24, с. 169].

Незвичною для української сцени була естетична природа більшості 
постановок Л. Курбаса у першому українському театрі студійного типу — 
«Молодому театрі». Це, з одного боку, ускладнювало задачі виконавців, 
а з іншого — збагачувало досвід, змушуючи щоразу вдаватися до нових 
методик, випробовувати жанровостильові моделі відсутні у традиційно
му театрі.

Студійна праця — річ багатовимірна та різноманітна. Спробуємо ви
окремити лише деякі зразки специфічної творчої практики, запроваджені 
Л. Курбасом у «Молодому театрі» (1917–1919).

Почати з того, що, визначивши пріоритетним набуття досвіду шляхом 
навчання, він, фактично, відкинув панівні репетиційні підходи і створював 
кожну виставу як прецедент: запроваджував принагідні методики опрацю
вання драматургічного матеріалу, обираючи технологічні прийоми, належні 
саме у цьому конкретному випадку. За можливості все це супроводжувалося 
фаховими тренінгами, котрі розвивали акторські навички, вдосконалювали 
психофізичний апарат виконавців.



Наталя ЄРМАКОВА  

88

Візьмемо для прикладу першу українську постановку античного тво
ру — «Едіпацаря» (1918 р.) [Див.: 25]. Тут незвичним було все. Зокрема, 
одночасно зі сценічним опануванням трагедії Софокла, актори слухали лек
ції з античної культури, відвідували музеї, писали реферати, штудіювали спе
ціальну літературу.

Стосовно суто сценічної праці: молодь найбільші проблеми мала з опра
цюванням гекзаметрів. Спочатку їх читали під метроном сидячи, на різні го
лоси, з різним тембральним забарвленням, у різних темпах. Пізніше — роби
ли те саме, але без метроному, до якого поверталися у разі втрати ритмічної 
пружності мовлення. Згодом режисер дозволив виголошувати вірші у русі, 
але з того нічого не вийшло. Довелося повертатися до попередньої фази ро
боти і так працювати, доки не сформувалося належне володіння технікою 
органічного ритмічного поєднання руху, слова та емоції.

Одна з актрис згадувала, як вона три роки «невтомно працювала над тем
поритмом у “Царі Едіпі”. У цій роботі Курбас наголошував на музичних еле
ментах та дещо експресивному, патетичному жесті» [26, с. 43]. В. Василько 
схожим чином змальовував безпрецедентні зусилля своїх колег, які мали до
держуватися ритмічності, пластичності рухів, а «Л. Курбас виступав як ре
жисерхореограф високого класу. Як скульптор він ліпив із <…> поз і жестів 
складні комбінації. Над усім панував надзвичайно чіткий ритм. Хоч музики 
у постановці не було, але вистава була надзвичайно музикальною за своїм 
внутрішнім ритмом, музикою в голосоведенні і пластиці» [27, с. 124].

Чималим викликом для початківців стали вимоги до емоційнодієвого 
опанування простору, який А. Петрицький створив із конкретною програм
ною метою.

Передусім, масштаб побудованої ним білої колонади під портиком, жер
товник і три ряди сходів на тлі сірих сукон заднику «брав до уваги» пропорції 
людських фігур: хору у білих хітонах, головних персонажів у пишніших хітонах 
та щедро оздоблених плащах. У такий спосіб виконавці утворювали із просто
ром цілісну візуальну систему, в якій архітектурні елементи відігравали кон
структивностабілізуючу роль, а строї та багрова завіса між центральними ко
лонами — динамізуючу. Темносірий «радіус» замикав простір, чий базовий 
колорит складали сірий, білий та червоний. Кольорові комбінації самої кар
тинки залежали від мізансценічного малюнку, руху завіси й, у свою чергу, ре
зонували з пластикою виконавців. Усе це мало бути точно взаємоскореговано 
без, сказати б, суто акторських «втрат» (емоційних, пластичних, ритмічних).

Зоровий образ мав власну «партію» в партитурі видовища, що, вперше 
в історії української сцени, не лишилося непоміченим критикою. Візуальне 
рішення стало об’єктом спеціальної уваги, котра наголошувала на дієвому 
й емоційному сенсах пластичного образу. Писали про майстерне поєднання 
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світлового та колористичного рішення, завдяки чому досягли «такої рельєф
ності в перспективі, що здавалося, нібито колонада їде в туманну далечінь 
горизонту. Світлові ефекти, які подавалися в строго продуманій гамі, допо
внювали психологічний малюнок драми. Від білого і радісно рожевого пере
ходили вони часом в сумні червоні, а в найвищому пункті драми — в жахливу 
фіолетові з якимсь сірим, безнадійним відтінком» [28].

Складна світлова партитура не лише щохвилини увиразнювала благо
родну простоту архітектурного «модуля», але й відбивалася на сценічній 
дії, гармонізуючи візуальні, аудиальні, емоційні плани «Едіпацаря». Такого 
єднання всіх чинників у першій постановці античного твору годі було й чека
ти. Саме тому, створений Л. Курбасом і А. Петрицьким прецедент відчутно 
активізував поставання сучасного українського модерного театру — «ре
жисерського театру».

Зовсім інакшою була тактика постановки п’єси Франца Грільпарцера 
«Горе брехунові» (1918). Цього разу студійна праця спрямовувалася на ово
лодіння основними прийомами соmmedia dell’arte: імпровізацією, маскою 
й apart’ом [Див.: 29]. І над усім цим мала панувати вільна стихія гри, як і на
лежить комедіям такої природи.

Щиро кажучи, початок роботи дещо збентежив її учасників: «Курбаса ці
кавить не зміст, не фабула п’єси, не характери дійових осіб, а сам творчий на
стрій актора» [27, с. 128]. Насправді режисер намагався розкріпачити їхню 
уяву, загострити реакції, конче потрібні для імпровізації, що всі вони згодом 
оцінили. «Потроху ми почали піддаватися радісному, грайливому настроє
ві <…> в такій атмосфері легше було імпровізувати» [27, с. 128]. Цей про
цес акумулювався в роботі над «мімодрамами» — короткими сценічними 
етюдами (здебільшого мімічними) на визначену тему. В такий спосіб образ
«маска», сказати б, поступово «нарощувався» сукупністю імпровізацій, 
як, власне, і сама вистава.

Візьмемо для прикладу утворену в прийомах буфонади роль графа Кат
вальда (В. Василько).

От постановник просить актора замість їсти яблуко — «його смакувати, 
жерти так, як Катвальд жер би смажену баранину» [27, с. 126]. В. Василько, 
в свою чергу, у запропонований спосіб «зжер» помідор, вимазавши облич
чя. «Міміка ковтання, облизування, глибокого голосного втягування повітря, 
гра пальцями рук допомагала виявити почуття ненажери» [27, с. 126]. З тієї 
замальовки відібрали дватри жести, котрі у гранично загостреній формі ви
являли прикметні риси вдачі героя.

Або Л. Курбас звертає увагу актора на гурт чоловіків, які голосно рего
чуть та галасують у воді (репетиції відбувалися в Одесі), зауваживши орга
ніку їхньої поведінки, що дуже б пасувала характеру графа.
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Неймовірну інфантильність персонажа розкривала цілком зімпровізова
на сцена «торгу» з кухарчуком Леоном (Ф. Лопатинський, Л. Курбас), коли 
вони ледь не побилися, обговорюючи меню.

Від сцени до сцени роль насичувалася ознаками, потрібними для змалю
вання характеру графа — як великої і трохи дурнуватої дитини.

Принцип гри позначався також і на інших прийомах створення «мас
ки». Адже крім «маски»образу, в українському варіанті «Горе брехунові» 
на кону траплялися й «маски»предмети. Ними, приміром, була декорована 
суфлерська буда, яка стирчала на авансцені без жодної практичної потреби, 
скидаючись, радше, на візуальний епіграф художника, іронічний коментар, 
жартівливий знак «прощання» із попередньою сценічною традицією.

До А. Петрицького жоден вітчизняний маляр не створював на україн
ському кону такого «надміру зухвалого» простору, де речовий світ не те 
що сприяв акторам — змушував їх по особливому «гратися» із цими реча
ми, граючи свої ролі.

У крихітній кухні троє кухарчат, як трійко казкових поросят, «чаклува
ли» величезними ополониками… Стрільці, женучись за героями, губами 
гучно імітували свист іграшкових стріл… Грізний лицар марно намагався 
розтрощити чималим мечем лялькового розміру браму крихітного замку…

Не без участі художника реалізувався у виставі й принцип a part’у. Із пу
блікою поза сюжетом вступали в стосунки різні персонажі. Ось гротескно 
розлючений граф «женеться за втікачами і наче вкопаний зупиняється коло 
рампи <…> А в цей час помреж закриває за ним завісу. <…> самодин вічна
віч з глядачами він умить робить неповторну міну хитрого лицедія (оце, мов
ляв, пасаж) і, мов лис, шугав на сцену» [30, с. 152]. Схоже вчиняв і Єпископ 
(Г. Юра), який специфічну манеру професійного проповідника поширював 
не лише на героїв, — прямо на авансцені, сидячи на суфлерській буді, час 
від часу «він пальчиком погрожував глядачеві і саркастично промовляв: “Бо 
горе брехунові!”» [30, с. 152].

Взагалі роль художник в «Горе брехунові» вперше в українському те
атрі була такою всеохоплюючою і без жодної натяжки могла характеризу
ватися як пластична режисура, що є однією з ознак саме «режисерського 
театру». Тим вона завдячує стихії гри, котра спровокувала витворення не
бувало дотепного, іронічного простору. Схожим чином у різних епізодах 
А. Петрицький гру з предметами трансформував у гру з масштабами пред
метів. Він поводився із простором ніби дитина, яка, нехтуючи законами пер
спективи, збільшує чи зменшує розміри речей залежно від власного до них 
ставлення. На тій самій підставі предмети у «Горі брехунові» могли втра
чати звичні пропорції, об’єми. Дерево, будинок, кущ, скеля були пласкими, 
площинними. Декорації нагадували старовинну іграшку — маленький ма
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кет казкової країни, у якому дитячою рукою переставляються намальовані 
на картоні замки, хмари, кущі, гроти тощо.

Великою мірою саме завдяки плідній співпраці художника і режисера, які 
дуже енергійно скеровували акторів до абсолютно нового естетичного досві
ду, український театр виходив на нові рубежі. Це змусило одного з рецензен
тів заявити: «Такої постановки, як “Горе брехунові”, Київ також ще не бачив, 
це — буфонада, ракета — сліпуча й молода» [31].

Л. Курбас вважав роботу дуже корисною для своїх учнів, тим паче, що 
вони спромоглися досягти помітних успіхів у поновленні генетичного мис
тецького зв’язку з європейською сценічною традицією.

Втім, такий зв’язок, на його переконання, зовсім не передбачав викори
стання виключно, так званого, європейського репертуару, що якнайкраще 
довів «Різдвяний вертеп».

Очільника «Молодого театру» дуже приваблювала можливість здійсни
ти радикальний творчий прорив, сказати б, не на «території» сучасної єв
ропейської драми. Він хотів використати для цього самобутню театральність 
вертепного дійства, водночас керуючись модерною мистецькою ідеологією.

Учасники цієї роботи пізніше говоритимуть, що «це була велика школа 
для відчуття актором форми» (В. Василько), називатимуть її «трампліном 
у творчому зростанні Л. Курбаса, А. Петрицького, а разом з ними і всього 
нашого колективу» (С. Бондарчук), зауважуватимуть, що у них саме тоді 
«вперше з’являється розуміння справжньої суті, дійсної природи театру, 
розуміння театру як гри» (Й. Шевченко).

Сам постановник найбільше цінував можливість прямої апеляції до 
явища, котре, поперше, сформувало «генотип» національного театру, а, 
подруге, — використати його як нагоду для формальних експериментів 
із видовою природою театру.

Оскільки Л. Курбас взагалі не був схильний обмежувати палітру вира
жальних засобів, це давало йому чималі переваги в мистецьких експеримен
тах, створювало для них плідний ґрунт, бо не стримувало свободи мистець
кого самовияву, навпаки — дозволяло спиратися на художньо близькі есте
тичні феномени.

Для акторів важливим об’єктом студійного опрацювання у «Різдвяному 
вертепі» стає імітація руху ляльки. Режисер бачив велику користь у такій 
роботі: «Треба знати основу руху ляльки, механіку, а не логіку поведінки 
персонажа <…> Всі почуття первісні, ясні, прості, чіткі <…> Це колосаль
на вправа на володіння своїм тілом <…> Тут на першому плані не психоло
гія, а рефлексологія <…> важливе відчуття актором основи руху <…> Коли 
є вправи на володіння своїми нервами, то можуть бути вправи і на усвідом
лення механіки людських рухів» [27, с. 150–151].
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Репетиції в пам’яті більшості лишилися зразком украй складної та копіт
кої фахової праці. Ймовірно тільки «Едіпцар» створював більше проблем, 
які, щоправда, долалися майже три роки, а у «Різдвяному вертепі» — місяць. 
Але чим далі — актори краще відчували результати праці. «Ми захоплюва
лися все більше. Курбас зумів зацікавити нас аналізом основи руху людини, 
шуканням імпульсів до руху. Позбавленням себе звичайних жестів. Все було 
дуже складно, але цікаво» [27, с. 138].

Стосовно «імпульсу до руху» — проблема постала у роботі над «Едіпом
царем» як проблема випадкових жестів. Вона змусила тодішніх початківців 
напружувати недорозвинену інтелектуальну складову творчого апарату, інак
ше дивитися на природу творчих імпульсів, без чого неможлива регуляція 
органіки сценічного образу.

Саме тоді Л. Курбас називає власний колектив театром стилізації. Її за
кони, регламентуючи ретельний добір та гармонійне єднання всіх образних 
засобів, змушували прискіпливіше ставитися до проблеми форми, що, в ре
зультаті, помітно поліпшило стильову чутливість усіх учасників процесу.

Останній прем’єрі «Молодого театру» — «Шевченківській виставі» 
(1919) судилася особлива роль у модернізації української сцени.

Сам Л. Курбас від моменту заснування колективу планував звернутися 
до поезій Кобзаря, готувався до цього. (Вистачає підстав, приміром, вважати 
«Едіпацаря» своєрідною передумовою для експериментів з інтонаційними 
та пластичними малюнками у роботі над творами Шевченка).

Спочатку режисер зробив основу інсценізації, а решту, за Марком Те
рещенком, зімпровізував разом із виконавцями під час репетицій. В усіх спо
гадах про ті події на першому плані фігурує специфічна мистецька атмосфе
ра, яка у споминах актриси Софії Мануйлович сформувалася у роботі над ві
ршем «У неділеньку та й ранесенько…».

Все починалося з багаторазового гуртового або сольного читання твору 
та варіювання темпів, інтонацій. Потужний емоційний імпульс, народжений 
віршем, раз по раз змушував їх до цілком несподіваних жестів, па. Аби по
силити напругу майже медитативного стану виконавиць, надати їхнім ре
акціям структурної чіткості, спрямувати рух у належне річище, Л. Курбас 
підхоплював те, що вони робили інстинктивно, фортепіанною імпровізаці
єю на теми народних пісень, добираючи ритмічний та мелодичний супровід 
для поетових слів. Поступово утворювалася сценічна мініатюра, де єдналися 
в органічне ціле спонтанна реакція та ритмічно осмислена мелодекламація. 
За аналогічним принципом будувалися й деякі інші епізоди останньої моло
дотеатрівської прем’єри.

Характер побудови «Шевченківської вистави» висунув перед А. Пе т
рицьким вимоги, котрі мали чимало спільного із тими, що постали перед 
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ним у «Едіпіцарі». Але цього разу оформлення було абсолютно умовним. 
Дія першого вірша розгорталася на тлі великого сіроблакитного задни
ка. Босі дівчата у довгих сорочках кольору селянського полотна спільно 
й порізно ритмічно рухалися, час від часу збираючись у скульптурні групи. 
Колір, світло пробуджували почуття піднесеності, ліричної схвильованості. 
Особливий емоційний стан виконавиць, енергійно підтриманий візуальни
ми виражальними засобами, насамперед — світлом, заворожували аудито
рію, посилюючи здатність до співпереживання, до активнішого асоціювання.

Саме у цій роботі народжувався мистецький принцип, який, врешті, ста
не наріжним каменем Курбасівської моделі театру. Учасники подій ствер
джують, що тієї пори лідер колективу вперше вжив термін «перетворення» 
для позначення особливого способу сценічного відображення поетичних об
разів Шевченка. Це підтверджує і він сам. На загал усі вони тоді зауважують, 
по суті, переважання ігрового принципу над міметичним — традиційним 
для попередньої доби національного театру, тобто зауважують переважання 
модерної художньої ідеології над ідеологією народницькою.

Тож Л. Курбас і його учні в роботі над поезіями Кобзаря значно інтенси
фікували процес реформування національної сцени, долаючи, в такий спо
сіб, можливо, найбільший бар’єр, що відділяв український театр від театру 
європейського.

Крім того, «Шевченківська вистава» разом із «Різдвяним вертепом» 
переконливо доводили: інтегрування українського театру до європейського 
культурного простору можливе й шляхом залучення до тих процесів націо
нальної класичної спадщини.

Важливе уточнення стосовно спрямованості спектаклю за поезіями 
Шев ченка зробив свого часу Юрій Блохін. Він звернув увагу на те, що в ній 
«впливає на глядача, здебільшого, не поодинокий актор, а колективна маса 
акторська, всім комплексом отих складових елементів театральної дії» [32, 
с. 169]. Саме це критик визнавав новаторськими, саме тут, на його думку, 
«молодотеатрівці зійшли на найвищий щабель своїх досягнень у сфері чи
стої театральності — досягли початків експресіоністичної дії» [32, с. 168]. 
З тезою Ю. Блохіна перегукується репліка Петра Руліна, який теж побачив 
у «Іванові Гусу»1 (вкупі з «Едіпомцарем») «перші зернятка експресіоніз
му» [33, с. 99]. Врешті, сам Л. Курбас майже через десять літ згадував остан
ню прем’єру «Молодого театру», як «перший експресіоністичний спектакль 
у тодішній Росії» [34, с. 159].

Вже у наш час, автор першої монографії про режисуру Л. Курбаса Юрій 
Бобошко виокремив деякі суто експресіоністичні ознаки «Шевченківської 

1 Один з епізодів «Шевченківської вистави» (за «Єретиком»).
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вистави»: «синхронні колективні рухи і жести, динамічну зміну мізансцен, 
контрастні перепади інтонацій», слушно зауваживши, що «важливим ком
позиційним чинником виступало у виставі світло» [35, с. 5].

До цього переліку прикметних рис варто додати гостроту й експре
сивність мізансценічного малюнку, особливий драматизм взаємодії героя 
та маси.

Зробивши на межі 1910–1920х експресіоністичне «щеплення» укра
їнському театрові, Л. Курбас енергійно долав ізоляцію національної сце
нічної культури від актуальних європейських рухів. С. Павличко недарем
но наголошувала, що він «єдиний у своєму поколінні переконаний захід
ник, який відчуває не лише зацікавленість, але й співзвучність із певним 
сучасним культурним процесом <…>, що відбувається поза Україною» [6, 
с. 186].

Якщо спробувати перелічити найсуттєвіші зміни, інспіровані Л. Курба
сом в українському сценічному мистецтві за два сезони роботи «Молодого 
театру», то самий лише їхній перелік виглядатиме вражаюче. І справа тут 
не лише у кількості чи якості зробленого, вона — у ступені радикалізму 
цих змін. Адже йдеться про започаткування абсолютно нового типу театру, 
де творчі «функції» кожного учасника процесу створення вистави набули 
принципово інакшого характеру як у засобах праці, так і в її меті.

Нагадаю деякі з тих зрушень. На репетиціях «Шевченкової вистави» по
став метод «перетворень» — одна з емблематичних ознак Театру Л. Курба
са, створеної ним школи; сформувалися засади експресіонізму. Сценічне 
опрацювання вертепу, Шевченкової поезії всіх переконало: використання 
феноменів національної культури попередньої доби в радикальному онов
ленні театру цілком можливе. Оприлюднення особливого підходу до образу 
народу як рушія історичних процесів у роботі над античною трагедією сут
тєво скорегувало сталі уявлення про функцію масових сцен. Ба більше — 
оскільки хор в «Едіпіцареві» водночас і троянський демос, і голос совісті 
Едіпа — ця диспозиція особи та маси фіксує появу нової концепції героя, 
розкривши також резерви загострення драматичної напруги, яких націо
нальна сцена раніше не знала.

Власне, в Молодотеатрівських експериментах Л. Курбаса національна 
сцена з успіхом долала перешкоди, котрі десятиліттями заважали їй розви
ватися, інтегрувати в європейський культурний простір. Попереду ще ви
стачало роботи, але основи подальшого поступу вже було започатковано. 
З особливою переконливістю це підтвердила наступна режисерська робота 
Л. Курбаса — знамениті «Гайдамаки» (1920).

Він їх здійснив із гуртом своїх учнів, але вже не у «Молодому театрі». 
На той момент із колективу відділилася очолювана Г. Юрою група акто
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рів, подавшись у мандри провінцією. Руйнацію першого студійного україн
ського театру довершила радянська влада, об’єднавши вцілілу частину кур
басівського дітища із «рештками» Національного театру. Так, до творчого 
складу «Гайдамаків» додалися інші виконавці, а дехто згодом став відда
ним березільцем: Іван Мар’яненко, Любов Гаккебуш, Лесь Сердюк. Творчі 
ідеї Л. Курбаса знаходили все нових і нових прихильників. «Гайдамаками» 
не лише закінчилася історія «Молодого театру», ними розпочалася нова 
доба національного кону, модерного українського мистецтва.

Шоста частина мого дослідження «Мистецька доля і доля мистецтва» 
розпочинається саме з цього феномену.

З появою «Гайдамаків» стало очевидним — український театр вий
шов на новий шлях в усіх можливих сенсах: від естетичного до соціального. 
Вистава створила справжній художній прецедент, остаточно «модернізува
ла» національну сцену, навіть більше — змінила її глядача.

В такому театрі працювали вже «інші» актори, художники, режисе
ри. Безцінний досвід, накопичений в процесі поставання «Гайдамаків», 
що постали на ґрунті самовідданої студійної праці «Молодого театру», 
стає, в свою чергу, дуже важливим набутком української культури в цілому. 
Про це свідчать не лише відгуки численних митців, які зауважували її вплив 
на власну творчість, а й цілком реальні, «матеріалізовані» у їхній практиці, 
свідчення: алюзії, прийоми образного мовлення, тощо.

Впливу «Гайдамаків» зазнав і українські кінематографісти, причому різ
них поколінь.
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Оксана ЛАМОНОВА
науковий співробітник ІМФЕ
ім. М. Т. Рильського НАН України,
кандидат мистецтвознавства

ГРАФІЧНІ СЕРІЇ ЮЛІЇ МАЙСТРЕНКО-
ВАКУЛЕНКО «ХРАМИ УКРАЇНИ» 

ТА «ДЕРЕВ’ЯНІ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ»

Дослідження творчості нового покоління українських митців, що постало 
після 1991 р., лише розпочинається. Література про молодих художників за
звичай обмежується текстами в каталогах до виставок чи проєктів та (в кра
щому випадку) публікаціями в періодичній пресі. Статей про них у наукових 
виданнях дуже мало. Це стосується, зокрема, Юлії МайстренкоВакуленко, 
однієї з найвиразніших і найцікавіших сучасних українських мисткиньгра
фіків, яка у 26 років стала викладачем НАОМА.

Дане дослідження є частиною індивідуальної планової теми автора «Ук
раїн ська графіка другої половини 1980–2010х: між самоіндентефікацією 
та глобалізацією» й загальної планової теми відділу образотворчого та де
коративноприкладного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фолькло
ристики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України «Українська культура 
в контексті національного гуманітарного дискурсу та європейських студій».

Творчість Юлії МайстренкоВакуленко привернула увагу мистецтвоз
навців уже наприкінці 1990х. Про неї писали такі шановані дослідники, 
як О. Федорук [19], О. Авраменко [18], О. Титаренко [1]. Роботи художниці 
неодноразово згадуються в новій «Історії українського мистецтва» [3, с. 555, 
799, 800]. Водночас більшість матеріалів про мисткиню — це статті в катало
гах до виставок [1; 18; 19] або в періодичній пресі [2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 14; 15; 16; 17]. Наша стаття є фактично першою науковою публікацією 
про творчість цікавої сучасної вітчизняної художниціграфіка. У ній ми про
аналізуємо серії робіт Юлії МайстренкоВакуленко «Храми України» (2003) 
та «Дерев’яні церкви України» (2014–2015), що є одними з найвиразніших 
у творчості художниці та цікавими прикладами сучасної вітчизняної графіки.

Найвідоміша та найвиразніша частина доробку Юлія Майстренко
Ва куленко1 — це офорти на релігійну тематику: триптих «Таємна вече

1 Художниця народилася в Києві, в 1975 р. У 1986–1993 рр. — навчалася в Рес
публіканській художній середній школі ім. Т. Г. Шевченка, а у 1994–2000 рр. — у На
ціональній Академії образотворчого мистецтва та архітектури (графічний факультет, 
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ря» (1998), цикл «Ісус — Бог людський» (2000), диптих «Примхи на
роду Мой сея» та «Манна небесна», серія про Вежу до небес: («І поста
ли міста…», «Мрія про Вежу до небес», «Вежа до небес», усі — 2002). 
Не менш характерними та цікавими є офорти, колажі та левкаси, які умовно 
можна визначити як «символічні» — «Благословенний світ, народжений 
із Ло тоса» (1998), «Моя родина» (2003), «Три зозулі на щастя», «Сік 
граната» (обидві — 2004), «Буря в склянці» (2006), «Жарптах та Яйце
Райце» (2014) та ін. Але іноді обидва напрями творчості художниці перети
наються. Так було, наприклад, у ранній серії «Світильники райського саду», 
що об’єднала досить несхожі роботи, як от «Фонтан життя», «Світильник 
“Орхі деї”», «Єва», «Ліліт» та «Вигнання з Раю» (усі — 2001). Але наба
гато гармонійнішим та пліднішим можна вважати аналогічне поєднання в се
ріях «Храми України» (2003) та «Дерев’яні церкви України» (2014–2015).

Відмовившись від знайомих уже колажу та офорту, у «Храмах України» 
Юлія МайстренкоВакуленко звернулася до техніки, яка дістала досить ек
зотичне визначення: «левкас, пробковий матеріал, авторська техніка»1. По
чатком експериментальних спроб у цьому напрямі стали для художниці дві 
композиції — «Райська пташка» і «Вбити дракона» (обидві 2003). Але вони, 
попри свій розмір (57 × 73, 5), сприймалися як елегантні мініатюри, «псевдо
буквиці», тоді як «Храми» виглядають урочистими та монументальними. 

Серія отримала грант Президента України молодим діячам у галузі обра
зотворчого мистецтва. Над нею одночасно працювали дві авторки — Юлія 
МайстренкоВакуленко й Катерина Гутнікова2, але художні манери двох мо

майстерня вільної графіки проф. А. В. Чебикіна). У 2000 р. — поступила до асистен
туристажування НАОМА. Член Спілки художників України (від 2000 р.). Кандидат 
мистецтвознавства (2012). Від 2001 р. — викладач НАОМА.

1 «Юлю Майстренко “виносить” у модний зараз левкас — але це та ж складна, 
вишукана, багатобанна (як Софія!) київська школа. Раритетний левкас тільки да
доє присмаку тисячоліть — її роботи наче уламки багатовікового тиньку», — писав 
не без присмаку легкої іронії мистецтвознавець Олексій Титаренко [1, с. 4]. Йдеться 
про виставку «10 DESYATKA» (2004 р., виставковий зал «Хлібня» (Будинок кон
систорії) на території Національного завовіднику «Софія Київська»), де Юлія Май
стренкоВакуленко експонувала, у тому числі, левкаси «Райська пташка» й «Ми
хайлівський Золотоверхий собор».

2 Катерина Гутнікова, зокрема, виконала аркуші «Битва під Берестечком» (де
рев’яна Михайлівська церква (XVII ст.) на території Національного історикомемо
ріального заповідника «Поле Берестецької битви» («Козацькі могили»)), «Мо
литва, чи Церква святого Вознесіння» (дерев’яна Вознесенська церква в с. Ясиня 
на Рахівщині), «Святодухівська церква в Рогатині» (усі — 2003 р., картон, гуаш). 
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лодих мисткинь, які часто постійно експонувалися разом і товаришували, 
виявилися занадто різними. «<…> “Храми…” — це, радше, дві “підсерії” 
(по чотири аркуші кожна) — такі різні та індивідуальнопізнавальні робо
ти, створені Катериною Гутниковою та Юлією МайстренкоВакуленко, а го
ловне — настільки логічніше та природніше вписуються вони до творчості 
кожної з художниць окремо. <…> Юлія МайстренкоВакуленко, яка створює 
графіку майже виключно на релігійні теми, опинилася, як це здається, у більш 
виграшному становищі» [13].

Глядачі мали можливість побачити «Храми України» у 2003 р., на вистав
ці «Світ — простір, дарований уяві» в київській галереї Фонду сприяння 
розвит ку мистецтв, причому серія стала «смисловим центром» [13] експо
зиції. Чотири роботи художниці були присвячені Софійському, Михайлівсь
кому Золотоверхому, Успенському соборам у Києві та БорисоГлібському 
собору в Чернігові. «Проте, її роботи — не лише й навіть не так зображен
ня найвідоміших “Храмів України” <…>, а традиційні для Юлії Майстренко
Вакуленко багатоскладові й багатопланові алегорії, які будуються на склад
ному поєднанні та взаємодії символів і значень» [13].

Дуже високу оцінку «Храмам України» дав доктор мистецтвознавства 
Олександр Федорук. «У левкасах “Храми України” — а кожна з чотирьох 
поданих композицій <…> є викінчено довершена — [Юлія Майстренко
Вакуленко] виявила своє глибоке професійне обдарування, узаконила мета
форичність власного мистецького мислення, на високому образному регістрі 
розставила необхідні християнськотрадиційні наголоси, розкрила на пов ну 
могуть хист інтелігентної ерудованої художниці, безмежно залюбленої у свій 
предмет, непідробно щирої, послідовної в шуканні великих споконвічних 
людських моральних вартостей», — пише він [19, с. 3]. І, не менш емоцій
но, продовжує: «Усі композиції серії “Храми України” <…> закомпоновані 
у форму хреста. Але щоразу хрест інший, підставово метафоризуюче стверд
ний стосовно історичної легенди або істини. Вертикаленосність формотво
рююча і формоприваблива. Ось святий Михайло на синьому дракончику — 

«Автори вірні собі. Катерина Гутникова, як і раніше, перебуває в розкішному, ре
тельно продуманому та ретельно прописаному театралізованому світі королів, коро
лев і блазнів. Вишуканому та затишному просторі, заповненому квітами та хутрами. 
Її прекрасні, сумні і трохи манірні герої розважаються коханням один до одного, по
люванням на тигрів чи павичів і риболовлею — у маленькому тазику наповненому 
впереміш рибою та водяними лілеями <…>. У цьому чарівному й почесному, але дуже 
самодостатньому оточенні “Храми України” виглядають вельми своєрідно <…>. 
Можливо, органічніше за все вписалася до світу Катерини Гутникової Роксолана, 
яка здається рідною сестрою її мрійливих королев» [13].
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ілюзорна умовність прадавніх ілюмінації. Але принада стилізації непідкупно 
заворожуюча — в усьому цілому (Михайло з ангелами, собор, що вписаний 
у крила ангелів) і в позірних окремостях (офортні пробкові маси на тлі лев
касу та акварелі або умовність перспективи, безтілесна одухотвореність воїв 
Михайла — Церкви святої)» [19, с. 4].

Можливо, одне з головних досягнень Юлії МайстренкоВакуленко по
лягає саме в тому, що всі «Храми України» не просто створюють враження 
цілісних та самодостатніх композицій, але і складаються в логічний, гармо
нійний загальний ряд. Насправді ж, якщо придивитися уважніше, художни
ця майстерно групує тут досить різноманітний, щоб не сказати — строка
тий мате ріал і одночасно — відкидає інші елементи, використання та навіть 
пряме цитування яких здається у цьому випадку цілком доречним. Йдеться, 
наприклад, про мозаїки та фрески Софійського собору, мозаїки Михайлівсь
кого Золотоверхого собору або срібні царські врата Борисоглібського собо
ру в Чернігові. Так, образ Богоматері в «Софійському соборі» — не хрес
то матійна мозаїчна Оранта, як можна було б очікувати. Набагато більше 
вона нагадує т. зв. «Ярославську Оранту» («Велику Панагію»), ікону, яку 

Софійський собор. Із серії «Храми України». 2003. Левкас, пробковий матеріал, авторська техніка
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датують приблизно ХІІ–ХІІІ ст. і приписують легендарному ченцюіконо
писцю Аліпію. Чи може йдеться про ікону «Софія Премудрість Божа» 
(«Премудрість созда Собі будинок»), де також зображено Богоматір1? 

1 Втім, на цій доволі пізній (1812 р.) київській іконі фігурують не лише архангели, 
але і праотці та пророки. Зазначимо також, що у XV–XVІ ст. в православній тради
ції «складывается богатая иконография Софии. София имеет облик ангела; её лик 
и руки — огненного цвета, за спиной — два крыла. Она одета в царское облачение 
(далматик, бармы), на голове — золотой венец. Ей предстоят (как Христу в иконо
графии “Деисуса”) молящиеся дева Мария и Иоанн Креститель; над её головой ви
ден по пояс благословляющий Христос (таким образом, не тождественный с Софией, 
но являющийсобой её “главу”, примерно так, как он же есть, по новозаветному уче
нию, “глава” церкви)» [20]. Втім, одночасно «Личный облик Софии как в византий
скорусской, так и в католической <…> традиции постепенно сближается с образом 
девы Марии как просветлённой твари, в которой становится “софийным”, облагора
живается весь космос» [20].

Успенський собор Києво-Печерської Лаври.
Із серії «Храми України». 2003.

Левкас, пробковий матеріал, авторська техніка

Борисо-Глібський собор у Чернігові.
Із серії «Храми України». 2003.

Левкас, пробковий матеріал, авторська техніка
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Одно часно використано такий рідкісний у православній іконографічний 
елемент, як місяць під ногами Богоматері1 — отже, це Жінка, зодягнена 
в сонце?

Не менш складною є й іконографічна побудова «Михайлівського Зо
лотоверхого собору». Звичайно, у центрі композиції — битва Архангела 
Михаїла із Сатаною. Але це — не двобій. Михаїла супроводжують численні 
(«незчисленні») ангели та архангели, котрі якщо й не беруть безпосеред
ньої участі в битві, то уважно спостерігають за нею, а головне — утворюють 
разом щільну та міцну «стіну», яка назавжди затуляє Ангелу, що впав, шлях 
на Небо. Це «непорушна стіна» не лише в переносному, але й у буквальному 
значенні слова — адже одяг і крила та архітектурні елементи собору пере
плітаються, мерехтливо «перетікають» одне в одного. Досить несподіваним 

1 У католицькій традиції місяць під ногами — це обов’язкова іконографічні деталь 
зображення «Непорочного зачаття Діви Марії», яке набуло широкої популярності 
уже в XVII ст. (твори Пітера Пауля Рубенса, Бартоломе Естебана Мурільо та ін.).

Михайлівський Золотоверхий собор. Із серії «Храми України». 2003.
Левкас, пробковий матеріал, авторська техніка
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є й образ Сатани — він має вигляд синього дракона, сім коронованих голів 
(символи семи смертних гріхів?) якого досить безладно й хаотично розташо
вані на витягнутому незграбному тілі з ледь помітними короткими та слаб
кими лапами.

Але найскладнішою в серії є композиція «Успенський собор Києво
Печерської Лаври». Йдеться, втім, власне не про «архітектонічну», так би 
мовити, композицію левкасу, а про поєднання в ній кількох абсолютно різних 
часопросторів. При цьому безпосередньо сюжет Успіння художниця не від
творює. Акцент зроблено на явленні Богоматері (на троні, в оточенні анге
лів) та її наказі побудувати храм. В іншому часопросторі перебувають свід
ки видіння: їх зображено в нижній частині аркушу, значно меншими за роз
міром, у човні під парусом. Нарешті, увінчує композицію (як і всі «Храми 
України», вписану в хрест) зображення майбутнього, на момент видіння 
ще не побудованого, собору. Усі три епізоди пов’язані символічно трактова
ною рікою, яка, втім, набуває вигляду не потоку, а радше велетенської крапли
ни, оточеної традиційними іконописними скелями — «гірками».

«БорисоГлібський собор у Чернігові» дещо випадає із загального ряду 
«Храмів України», але пов’язана ця особливість не з композиційнообраз
ними, а із суто сюжетними особливостями твору, до того ж добре знайоми
ми глядачеві. Йдеться про те, що Святі Борис і Гліб для мешканців Київської 
Русі, а насамперед для князівської родини, — це не просто дещо абстрактні 
візантійські мученики, а учасники (і жертви) порівняно нещодавніх істо
ричних подій, до того ж — родичі, і навіть достатньо близькі1. Усе це надає 
оповіді про двох синів князя Володимира Великого ще й певної… публіцис
тичності. Що ж до «Храмів України», то тут Борис і Гліб виникають одно
часно і як сакральні образи (подібно до Богоматері та Небесного воїнства), 
і як цілком реальні історичні персонажі (подібно до перебуваючих у човні 
свідків дива «Успенського собору»). Втім, сакральний аспект усе ж таки пе
реважає — адже мечі, які простромлюють тіла князівстрастотерпців, трак
товано цілком символічно. 

Зазначимо також, що в усіх чотирьох аркушах серії Юлія Майстренко
Вакуленко використовує не сучасний вигляд легендарних споруд, а їхній пер
вісний вигляд часів Київської Русі, знайомий сучасному глядачеві за макетами 
та архітектурними реконструкціями.

1 Борис і Гліб загинули у 1015 р., були канонізовані у 1072 р. На думку дослід
ників, будівництво БорисоГлібського собору в Чернігові велося у 1097–1115 рр. 
Фундатором собору став чернігівський князь Давид Святославич (бл. 1050–1123), 
онук Ярослава Мудрого й, отже, двоюрідний онук безпосередньо самих Святих 
Бориса і Гліба. До речі, хрестильне ім’я Давида Святославича було, ймовірно, Гліб.
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Церква Різдва
Пресвятої Богородиці 
у селі Стеблівка.
Із серії «Дерев’яні 
церкви України».
2014–2015. Папір, 
кольоровий друк

Церква святого 
Миколая-Чудотворця 
у селі Колодне.
Із серії «Дерев’яні 
церкви України». 
2014–2015. Папір, 
кольоровий друк
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Більш ніж через десять років серія «Храми України» дістала природ
не продовження в серії кольорових офортів «Дерев’яні церкви України» 
(2014–2015)1. Вона складається із семи аркушів2. Крім того, частиною серії 
є триптих «Каплиця Покрова Пресвятої Богородиці»3. Подібний «несиме
тричний» задум можна пояснити ще тим, що окремі аркуші присвячено ста
ровинним спорудам, а триптих — сучасній дерев’яній каплиці в с. Вороньків 
на Київщині4.

У новій серії Юлія МайстренкоВакуленко відмовляється від техніки лев
касу і зновтаки повертається до офорту. Але мова «Дерев’яних церков Ук
раїни» помітно й виразно відрізняється від мови «Храмів України». Адже 
в левкасах художницю надихала вишукана й рафінована, «князівська», куль
тура Київської Русі. В офортах відчувається вплив нових, значно «демокра
тичніших» джерел натхнення — іконопису, стінопису, деревориту, народної 
картини. Присутня в «Дерев’яних церквах України» й ще одна «надихаюча 
складова» — уже не образна, а, якщо можна так виразитися, суто «фактур
на». Це — ґонт. Старовинний, практичний і надзвичайно колоритний по
крівельний матеріал усіх відтворених художницею споруд став своєірідним 
«декоративним камертоном» серії.

Якщо серія «Храми України» складалася з двох аркушів горизонталь
ного та двох аркушів вертикального формату, то всі аркуші серії «Дерев’яні 
церкви України» мають форму квадрату; триптих «Каплиця Покрова Пре
святої Богородиці» складається з трьох аналогічних квадратів. У такий, спо
внений рівноваги та спокою, але одночасно невиграшний, малодинаміч
ний і певною мірою навіть «нудний», формат Юлія МайстренкоВакуленко 

1 Автору належить окрема стаття про цю графічну серію [17].
2 «Церква Святого Миколая Чудотворця у с. Чесники», «Церква Різдва Пресвятої 

Богородиці в с. Росохи», «Церква Святого Духа в Потеличі», «Церква Святого Юра 
в Дрогобичі», «Церква Святого Миколая Чудотворця у с. Колодне», «Церква Різдва 
Пре святої Богородиці у с. Стеблівка», «Церква Святого Миколая в с. Сокирниця».

3 Художниця розповідає: «<…> ця каплиця збудована за проєктом архітекто
рів, які викладають у нас в Академії — два брати Селюк — Роман і Дмитро. Вона 
дійсно нібито закручується в просторі, повертається навколо своєї вісі. І це саме 
Покрови — з боків два ангели (бокові частини триптиху), які підтримують по
кров Богородиці над людьми». Вороньків — старовинне (відоме з ХІІ ст.) село 
Бориспільського району Київської обл.

4 Цікаво, що насправді саме ця споруда стала «відправною точкою» для всієї серії. 
Сама художниця каже: «Я задумувала цю серію “Дерев’яні храми України” саме як се
рію з десяти аркушів, не відділяючи принципово триптих по сучасній капличці, вірні
ше, саме вона дала мені імпульс до пошуку витоків дерев’яної архітектури України».
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закомпонувала споруди дуже різної форми. Адже деякі з дерев’яних цер
ков, обраних художницею, мають високі та тонкі баштидзвіниці («Церква 
Різдва Пресвятої Богородиці у с. Стеблівка», «Церква Святого Миколая 
Чудотворця у с. Колодне», «Церква Святого Миколая в с. Сокирниця»); 
що ж до нової каплиці Покрови Пресвятої Богородиці в с. Вороньків, то вона 
вся має вигляд високої башти, яка до того ще й «закручується» навколо влас
ної вісі. Одночасно інші храми («Церква Святого Миколая Чудотворця 
у с. Чесники», «Церква Святого Юра в Дрогобичі», «Церква Святого Духа 
в Потеличі»), навпаки, мають досить компактний, іноді навіть приземкува
тий, («Церква Різдва Пресвятої Богородиці в с. Росохи») архітектурний 
об’єм1.

Втім, сама художниця говорить про кілька «внутрішніх підсерій», які 
існують всередині «Дерев’яних церков України». Так, аркуші «Церква 
Різдва Пресвятої Богородиці у с. Стеблівка», «Церква Святого Миколая 

1 Зазначимо, що, на відміну від «Храмів України», «Дерев’яні церкви України» 
створювалися не лише на основі безпосередніх вражень, але й «за матеріалами» — 
Юлія МайстренкоВакуленко не мала можливості особисто побачити всі споруди, 
обрані для серії.

Церква святого
Миколая
в селі Сокирниця.
Із серії «Дерев’яні 
церкви України».
2014–2015. Папір, 
кольоровий друк
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Чудотворця у с. Колодне», «Церква Святого Миколая в с. Сокирниця» 
утворюють триптих, присвячений закарпатській «мармороській готиці». 
Стилістично близькі аркуші «Церква Святого Юра в Дрогобичі» й «Церква 
Святого Духа в Потеличі» складаються в диптих. Це один диптих утворю
ють аркуші «Церква Святого Миколая Чудотворця у с. Чесники» й «Церква 
Різдва Пресвятої Богородиці в с. Росохи»: адже обидва ці твори присвячені 
храмам, які не є повністю дерев’яними та являють собою цікаве поєднання 
мурованою та дерев’яної архітектури (т. з. «оборонні» церкви).

Інша складність серії пов’язана з однаковістю її, якщо можна так вирази
тися, «внутрішніх» сюжетів. Адже з восьми (якщо не враховувати бокові 
частини триптиху) аркушів три присвячено Святому Миколаю Чудотворцю, 
а два — Різдву Пресвятої Богородиці. При тому для кожного з творів худож
ниця мала запропонувати оригінальне, цікаве композиційне рішення.

Так, сюжет Різдва Богородиці фігурує, звичайно, на двох аркушах — 
«Церква Різдва Пресвятої Богородиці у с. Стеблівка» й «Церква Різдва 
Пресвятої Богородиці в с. Росохи». Але в першому випадку сцена розбита 
на два невеликі самодостатні «клейма», причому Свята Ганна і служниця, 
що збирається купати новонароджену Богородицю, опиняються навіть за
надто «роз’єднаними» (буквально — відвернутими в різні боки) та спілку
ються радше з двома кадуючими ангелами, ніж одна з одною. Аналогічний 
епізод у «Церкві Різдва Пресвятої Богородиці в с. Росохи» трактовано знач
но тепліше й інтимніше. Свята Ганна на ложі, маленька Богородиця (яка, 
однак, зображена не як немовля, а як доросла дівчинка1), три гості з дарун
ками, служниці, що наповнюють водою посудину для купання, — усі вони 
об’єднані загальним ритмом і загальним рухом у єдину групу, сповнену тур
боти й любові, але одночасно — і римуються з абрисом старовинного храму. 

Аналогічного вирішення потребувати й аркуші, присвячені трьом хра
мам Святого Миколая Чудотворця. У «Церкві Святого Миколая Чудо твор
ця у с. Колодне» висока башта споруди в стилі «мармороської готики» за
ком понована в хрест разом з однаковими за розміром (і значущістю) зобра
жен нями Святого Миколая й Богородиці. Також композицію доповнюють 
невеликі постаті восьми ангелів. У «Церкві Святого Миколая в с. Сокир
ниця» фігурують лише ангели, хоча за кількістю їх тут і більше (десять). 
На тому ж аркуші двоє з ангелів до того ж тримають рушник, який виглядає 

1 Сама художниця з цього приводу розповідає: «Я запозичила ідею з ікони кінця 
XV — початку XVI ст. з кола майстрів ікон із Ванівки та Здвиженя, колекція НМЛ 
ім. Андрея Шептицького (Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького — 
О. Л.). Мене саме здивувала ідея зображення новонародженої вже в образі дівчинки
підлітка. Я такого більше ніде не бачила».
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Церква святого Юра 
в Дрогобичі.
Із серії «Дерев’яні 
церкви України».
2014–2015. Папір, 
кольоровий друк

Церква святого Духа 
в Потеличі.
Із серії «Дерев’яні 
церкви України». 
2014–2015. Папір, 
кольоровий друк
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як Покров — і так само перегукується з триптихом, присвяченим каплиці 
Покрова Пресвятої Богородиці в с. Вороньків, утворюючи додаткову, якщо 
можна так виразитися, «образну алітерацію».

А ось аркуш «Церква Святого Миколая Чудотворця у с. Чесники» міс
тить не лише постать самого Святого, але і спогад про легенду, пов’язану 
з храмом — адже, за переказом, саме тут восени 1648 р. на Божій службі були 
козаки гетьмана Богдана Хмельницького. Про цю подію й нагадують постаті 
шести козаків, зображених під час молитви. Крім того, у композицію вклю
чено старовинні козацькі хрести, що дійсно стоять поряд із церквою, причо
му два найбільші хрести «фланкують» композицію, ще два — запов нюють 
бокові арки церковного порталу, а ще по три з кожного боку розташовані 
на своєрідному насипу за порталом, біля славетних контрфорсів чесників
ської церкви, — і якось не очевидно, але безсумнівно «римуються» із по
статями шести уклінних козаків… Сумні асоціації посилює ще один, за часом 
значно пізніший, але ефектний елемент порталу — класицистичний надгро
бок у вигляді колони, увінчаної поховальною урною, та фігури скорботної 
жінки біля неї… Звернімо увагу й на те, як ненав’язливо запобігає художни
ця надмірній одноманітності симетричної композиції: так, один із фланкую
чих хрестів вкритий написами, тоді як другий — символічним різьбленням. 
Ту ж мету переслідує й вивірений ритм, в якому нахилилися шість хрестів 
на «насипу».

«Донатори» виникають ще на одному аркуші серії «Дерев’яні церк
ви України» — «Церква Святого Духа в Потеличі». Матеріали, пов’язані 
з цією старовинною спорудою, дали художниці можливості для дещо… при
мхливого вибору. У гранично скороченій редакції вони виглядають так: церк
ву збудовано гончарами (або коштом гончарного цеху) на початку XVI ст. 
(1502 р.); за переказами, Богдан Хмельницький побував на богослужінні 
в цій церкві, коли чекав із розвідки вістуна Буняка; у церкві зберігається ікона 
(«Деісус») роботи Івана Рутковича, одного з найвідоміших майстрів укра
їнського бароко; безпосередньо село Потелич має три стави — Коровий, 
Гутенський і Стовпичний. Кожен із цих фактів міг стати приводом для ціка
вого художнього прийому, але Юлія МайстренкоВакуленко обрала лише два 
з них — переказ про Богдана Хмельницького та… стави! Церква Святого 
Духа стає в її трактуванні буквально «храмом на воді», до того ж композицію 
доповнює корабель майже такого ж розміру, як і архітектурна споруда, щіль
но заповнений постатями козаків на чолі із самим гетьманом. Традиційний 
символ церкви як корабля в «морі життєвому» набуває, у такий спосіб, май
же політичного забарвлення…

Оскільки дев’ять із десяти (якщо рахувати і триптих) аркушів серії 
«Де рев’яні церкви України» характеризуються наявністю тих чи інших 
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«додаткових сюжетів», повна їхня (сюжетів) відсутність також стає досить 
виразним художнім прийомом. Саме так вирішено «Церкву Святого Юра 
в Дрогобичі». Один із найвідоміших українських храмів зі славетними розпи
сами XVII ст. (автором яких вважають Стефана Маляра), присвячений над
звичайно популярному святому, виявляється абсолютно самодостатнім — 
його супроводжує тільки сучасницядзвіниця; декоративні елементи — хе
рувими та виноградні грона — лише, майже непомітно, «акомпанують» 
«застиглій (щоправда, не в камені, а в дереві!) музиці». Відбувається своє
рідна «архітектурна медитація», що досить несподівано викликає в пам’яті 
зовсім інший твір — вангогівську «Церкву в Овері». Монументальність, 
міць, внутрішня зосередженість — можна було б додати ще й «зачиненість», 
якби твір не «розпочинався» дверима — втім, не відкритими, тобто такими, 
що їх ще треба відчинити…

Триптих «Каплиця Покрови Пресвятої Богородиці» виник одночасно 
з іншими аркушами серії «Дерев’яні церкви України» (а задумувався навіть 
раніше за інші) — і все ж таки створює враження чи то першого, «спробно
го», коли прийоми та рішення ще тільки «намацувалися» автор кою, чи то 
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(ймовірніше) останнього, завершального, підсумкового, який увібрав у себе 
найкраще з уже виконаного. Наприклад, вода й човен з «донаторами»1 од
разу нагадує про «Церкву Святого Духа в Потеличі». Одночасно образ ка
плиціБогоматері з криламиПокровами, кінці яких тримають (на бокових 
аркушах триптиху) два ангели, є несподіваним, оригінальним — і досить 
вдалим для споруди, яка продовжує стародавні традиції дерев’яного будів
ництва, але при тому є цілком сучасною. 

Отже, у серіях Юлії МайстренкоВакуленко «Храми України» та «Де
рев’яні церкви України» гармонійно і плідно поєдналися кращі риси обох 
напрямів її творчості — релігійної та символічної графіки. Цикли є одними 
з найвиразніших у творчості художниці, а також цікавими прикладами сучас
ної вітчизняної графіки.

1 «<…> в цьому триптиху вода — тому що капличка стоїть неподалік від берега. 
Ось тільки це Дніпро чи якась притока або затока, я точно не пам’ятаю», — пояснює 
свій задум художниця.

Каплиця Покрови Пресвятої Богородиці, триптих. Із серії «Дерев’яні церкви України».
2014–2015. Папір, кольоровий друк
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НЕОБАРОКОВІСТЬ 
ТА НЕОМІФОЛОГІЗМ В ТВОРЧОСТІ 
СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ МИТЦІВ

(на прикладі артпроєктів «Mironova Gallery»)

Межа ХХ та ХХІ століть позначена значними соціокультурними звору
шеннями та катаклізмами, стрімким розвитком науковотехнічного прогре
су, формуванням новітньої філософської думки, що задає новий загальний 
вектор образотворчого мистецтва. Проблематика дослідження динаміки 
образності сучасного мистецтва першопочатково формується з мозаїчності 
та неоднорідності мистецького середовища, яке поєднує в собі класичні види 
та жанри, новітні артформи (візуальні, медійні мистецтва), експерименталь
ні форми синкретичного характеру.

Проблематикою визначення вектору стилістичного розвитку сучасно
го мистецтва займаються чимало західноєвропейських та вітчизняних тео
ретиків мистецтва, культурологів та філософів другої половини ХХ століт
тя. Ґрунтовні дослідження постмодерної стилістики, естетики та філосо
фії належать Ж. Дельозу, Ж. Бодрійяру, В. Беньяміну, Б. Гройсу, І. Хасану, 
І. Ільїну. Ці дослідження сформували базис для формулювання та надання 
характеристик мистецьким явищам необароко та неоміфологізму, які дослі
джували Х. Р. де Вентос, К. Віталь, О. Калабрезе, О. Авраменко, О. Петрова 
та ін.

Осмислення процесів виявлення «необароко» як соціокультурного, фі
лософського та мистецького спрямування в українському мистецтвознавстві 
загалом, та реалізоване у творчості окремих майстрів, представлене в дослі
дженнях В. Сидоренко, Н. Журмій, О. Авраменко, І. Павельчук [6, с. 59–68].

Головні принципи та цінності постмодернізму були виділені американ
ським теоретиком І. Хасаном [10], який зазначав, що постмодернізм — 
як ху дожній, філософський і соціальний феномен — звертається до відкри
тих (як у часі, так і щодо структури або простору), ігрових, умовних, розі
рваних або невизначених форм, іронічного або фрагментарного дискурсу. 
При цьому постмодернізм тяжіє до всього цього, але також охоплює рух 
до глобальних процесів, сталих культурних кодів, каналів і символів худож
нього висловлювання.
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Як концептуальне поняття формулювання «постмодернізм» набуває ши
рокого вжитку у 1980і в роботах Ж.Ф. Ліотара. Філософ вказує на числен
ні прояви постмодерну, що позначені ослабленням або крахом традиційних 
цінностей, наявністю прихованого невдоволення, деструктивної складової, 
які маскуються під культ гри, тяжіють до театральних форм. До того ж, він 
згадує і притаманний мистецтву технократичний розвиток, що виступає з од
ного боку — його модифікатором, і водночас — проблемою [5]. Як дослід
ницький метод філософ пропонує «мовні ігри» / мовні структури, аналіз 
яких і сформував філософські думки, що мали найбільший вплив на форму
вання постмодерністської парадигми. Становлення цього формату мислен
ня пов’язане з розвідками багатьох дослідників семіотики та структурної 
лінгвістики. Мартін Хайдеггер дав екзистенційнолінгвістичну критику ме
тафізики. Він свідомо відмовився від традиційних категорій філософії мо
дерну, таких як суб’єкт, об’єкт, пізнання, дух, матерія та ін., і зайнявся «де
струкцією» («розбором») історичних конструкцій розуму за допомогою 
феноменологічного методу. Істина, за його переконанням, — це невідпо
відність наших уявлень реальності, вона вкорінена в способі буття людини. 
Жак Дерріда — яскравий представник постструктуралізму та постмодер
нізму, який відкинув будьяке стале трактування сенсів, пов’язуючи способи 
інтерпретації з деструкцією, яка виступає в нього базовим методом аналізу, 
розбору та критики модернізму. Сутність деструкції пов’язана з тим, що будь
який художній твір виникає на основі інших, уже наявних мистецьких ро
біт. Тому вся культура розглядається як сукупність творів, які з одного боку, 
беруть початок у попередньо створених, а з іншого — генерують нові сен
си [2]. Таким чином, культура — це не що інше, як сукупність самодостат
ніх систем творів, що живуть власним життям і виступають надзвичайною 
реальністю. Більше того, ці роботи часто мають самостійне значення, яке 
відрізняється від ідей автора. Слід також зазначити, що деструкція, як метод 
дослідження, передбачає пошук творів в іншому творі та їхню інтеграцію. 
За такої умови досліднику неможливо перебувати поза контекстом худож
нього твору, і будьяка інтерпретація та критика вважається неспроможною, 
якщо вона припускає «вихід» за його межі [8].

І. Ільїн розглядає постмодерністську філософію як трансформаційне 
та логічне продовження, певний результат епохи структуралізму та деструк
туралізму [3, с. 181]. У XX столітті естетика бароко природним чином впису
ється в специфічну логіку прочитання естетикою постмодернізму і, звичай
но ж, у його специфічну логіку самоусвідомлення, невіддільну від процесу 
переживання втрати традиції, що припускає безперервність успадкування 
культури. І, попри те, що категоричне протиставлення барокової і класи
цистичної епох призводить до великих суперечок в середовищі мистецтво
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знавців, барокові прояви в культурних процесах XVII та XX століть часто 
сприймалися як новаторські в тому сенсі, що бароко було інструментом 
для заперечення попередніх стилів і світоглядів із метою затвердження нових 
принципів у мистецтві. Це «призначення» ріднить бароко з двома іншими 
стильовими «епохами», тим чи іншим чином ввібрав його ідеї «позбавле
ного причиннонаслідкових зв’язків і ціннісних орієнтирів», «світу децен
трованого» [3, с. 205]. Тож безумовно, бароко, модернізм і постмодернізм 
майже в усіх сферах людської діяльності відобразили дискретне сприйняття 
світу, позбавленого цілісності, що являє собою набір цитат і невпорядкова
них, непропорційно суміщених фрагментів.

Сам термін «необароко» був сформульований у середовищі філософів 
і культурологів: вважається, що одним із перших його вжив для характерис
тики сучасного суспільства іспанський філософ Хав’єр Роберт де Вентос. 
На його думку, таке суспільство вирізняється «відсутністю авторитетного 
теоретичного обґрунтування, хоча в той же час воно недвозначно протистав
ляє себе “науковому та ідеологічному тоталітаризму”; воно швидше схильне 
не до цілісного, а до фрагментарного сприйняття, до пантеїзму і динаміки, 
до певної багатополярності» [3, с. 179]. Н. Кислова, дослідниця необароко 
в дизайнерських практиках, зазначає, що «система необароко відрізняється 
великою гнучкістю, еластичністю контуру, здатністю нейтралізувати й інте
грувати порушення, надаючи їм видимість інноваційної “роботи на межі”». 
Отже, будучи динамічною системою, необароко, тим не менш, не передбачає 
революційного зламу норм. Необароковий смак — безперервно коливаєть
ся, ціннісні критерії блокуються, зсуваються, але не руйнуються [4].

Українські художники, творчість яких розвивалася в концептуальному 
векторі на початку ХХІ століття, сформували власний спектр художнього 
інструментарію, працюючи як у межах традиційного образносюжетного 
кола, так і створюючи принципово нові образні системи. Розвитку необаро
кового та неоміфологічного напрямів у сучасному українському мистецтві 
присвячені окремі проєкти експозиційного простору «Mironova Gallery» 
та Київської міської галереї мистецтв «Лавра», діяльність яких спрямована 
на різноманітність та колаборацію з найцікавішими художниками в різних 
напрямах мистецтва та креативних індустрій.

Представлена в просторі «Mironova Gallery» у 2010 році художня се
рія Арсена Савадова «Commedia dell Arte: Арлекін і П’єро в Криму» — 
об’єднала та зіставила архаїчну естетику і філософію італійського театру 
масок із сучасними локаціями й об’єктами. Вибудовуючи композицію, ав
тор звертається до традиції ренесансу й бароко. Подібно акторам класич
ного театру, дійові особи «театральнокартинних вистав» Савадова зай
мають перший план, а архітектурний або природний пейзаж виступають 
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у якості умовних декорацій. Ця серія є логічним продовженням багаторічної 
роботи художника з руйнування буденної свідомості. Художник у проєкті 
«Commedia dell Arte…» звертається до асоціативних образів, використо
вує історичні алогізми, а також систему знаків та символів, уводячи глядача 
до славної смислової гри та інтелектуального діалогу.

У типовій для необароко манері символічного (або магічного) реалізму 
створені живописні роботи львівського художника Юрія Коваля. Голов
ним символом його художньої серії «FOG», презентованої в експозиції 
в Mironova Foundation, є образ туману — субстанції, що завуальовує реаль
ність, надаючи їй певної магії. На думку автора, саме така туманна невизна
ченість, заставляє замислитись над тим, що чекає нас за фактично театраль
ною завісою. Ця постійна цікавість, постійне бажання зазирнути вперед, 
наздогнати перлиннобілу хмаринкумрію, що постійно змінює свої нечіт
кі контури, перетворюючись із чудернацької риби на вітрильний корабель, 
ця цікавість, наполегливість і створює наш життєвий ритм, формує чітке 
майбутнє, попри невизначеність сьогодення. Саме тому серпанкові мрії, ви
писані Юрієм Ковалем у притаманній йому техніці гіперреалізму, набувають 
рис певної реальності, завжди обнадійливої та оптимістичної, як і наші надії 
та сподівання. Ця багатоплановість змістів, підкріплена авторським наша
руванням живописних образів, занурює глядача у вислизаючий і одночасно 
відчутний світ художника.

В артпроєкті «Амплітуда» (2018 р.) сучасні молоді українські художни
ки, використовуючи різні види мистецтва, представили своє міркуваннядо
слідження про амплітуду коливань, розглядаючи поняття вічності, спокою 
й гармонії в сучасному динамічному світі. Масштабні живописні полотна 
Артема Волокітіна, створені в техніці магічного реалізму й необароко. На тлі 
реалістичного чорнобілого саду художник зобразив кришталеві люстри, 
що розгойдуються під поривами вітру, символізуючи пошук стабільності, 
стійкості та рівноваги, створюючи атмосферу тендітної, досконалої краси 
й гармонії. Інша відома серія Артема Волокітіна «Імпульс» — художнє, май
же гіперреалістичне зображення яскравого спалаху підсвідомості, що світ
лими сонячними променями проступає крізь туман реальності та заставляє 
нас діяти, творити, невпинно рухатись уперед у постійному пошуку невло
вимої мрії. Тетяна Малиновська візуалізувала свої особисті переживання фі
зичних явищ, представивши інсталяцію«лабораторію» з ліногравюрних до
шок, міліметровок графіків амплітудних коливань, різців і графіківвідбитків.

Красі й поетичному переосмислення руйнівної сили такого природно
го явища, як ураган, присвячена відеоробота Аліни Федотової «IRMA». 
Авторка дивиться на світ немов через потріскану фотоплівку або екран з пе
решкодами. Олексій Яловега дослідив у проєкті форму й рівновагу, експе
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риментуючи в техніці емалей і псевдокераміки, та шукаючи ідеальну форму. 
Масштабне панно з глиняними людськими фігурками Богдана Тома шевського 
«Senatus» змушує глядача продовжити роздуми митців про амплітуду, як осо
бливій величині душевних вагань і пошуків людства загалом. Множинні модулі 
перетворюються на універсальні метафори повсякденності.

Аналіз неоміфологізму в сучасному українському мистецтві, його функ
ціонування як феномену в цілому та головні риси, що проявилися в роботах 
окремих художників досліджували О. Петрова [7], О. Авраменко [1, с. 193–
239], Г. Скляренко [9, с. 353–396], Н. Шелемехова [11]. Неоміфологізм ви
кристалізувався характерною властивістю українського мистецького проце
су в ХХ століття. Він має деструктивні, парадоксальні якості постмодернізму, 
його риси ірраціональності. Неоміфологізм проявляється авторською спро
бою синкретичної інтерпретації міфологічних та сучасних соціокультурних 
парадигм, формуючи новітній дискурс між митцем, твором та глядачем.

Робота Ігора Мельника з проєкту «Тотем» репрезентує віяння неомі
фологізму в роботах молодих українських художників. Його «тотемом» по
стає людяність і вічні людські цінності. Можливо, саме тому, лелека асоцію
ється з образом народності й українства. Це птаха, яка живе поруч із люди
ною, яка компілює образ автора, сучасного йому суспільства, їхню сутнісну 
природу і внутрішній устрій. Відеоінсталяції, створені відомим українським 
діджиталхудожником, переможцем багатьох міжнародних конкурсів медіа 
мистецтва Ярославом Костенко (VJ Yarkus), не просто оживляють картини 
Ігоря Мельника. Вони дарують нам особливий стан душевного трепету й емо
ційного підйому в спогляданні витонченої краси птахів і спілкуванні з мисте
цтвом. Саме цей душевний трепет робить глядачів співавторами нового міфу 
про красу й цінності буття, втілюючи класичні риси постмодерної естетики.

«Сізіфова праця» Гамлета Зіньковського є символом безцільної, нескін
ченної роботи художника з вивчення людей, соціуму, взаємодії з оточенням. 
Уся його творчість це розмова із самим собою, а на виставках і з глядачем. 
Розмови про життя і його сенс — справа, найчастіше, марна, але вона пробу
джує нескінченну роботу розуму. Картини, представлені в проєкті «Сізіфова 
праця», створені в різний час і під впливом різних настроїв автора. Серія ро
біт на залізних дощечках під назвою «Залізна завіса» експонувалася в Парижі, 
і відображає переживання людини, що намагається вирватися за рамки реа
лій і тим самим розширити межі своєї свободи. 50 малюнків створені зовсім 
в іншому настрої це філософські замальовки повсякдення з характерними 
авторськими текстами, своєрідна сучасна інтерпретація Достоєвського, є од
ночасно сумними й ліричними роздумами. За короткими фразами і скупими, 
на перший погляд, малюнками, ховається глибинний текст, образна мова яко
го навмисне зведена автором до мінімальної кількості візуальних форм.
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Художниця Ніна Мурашкіна в роботах для артпроєкту «Чуттєвий при
боркувач» розмірковує про почуття й чуттєвість крізь ірреальні світи своєї 
підсвідомості. Містичний всесвіт Ніни Мурашкіної, представлений у живо
писних роботах та кераміці — казкові тварини, строкаті птахи, вишукані кві
ти точними і пряними мазками з’являються в реальності завдяки настроям 
і почуттям автора — «чуттєвого приборкувача», що перетворює тонкі коли
вання душі на художні образи своїх картин. У чомусь цей «приборкувач по
чуттів» схожий із головним персонажем творчості Ніни Мурашкіної — спо
кусливою феміною — іноді владною, іноді примхливою, з фатальним шармом 
у дусі Достоєвського. Цей персонаж — la femme fatale — і є центром всесвіту 
Ніни Мурашкіної — сильна й жіночна, надихаюча й та, що приборкує одно
часно. «Головне почуття, яке я хочу передати в своїй творчості, — це важ
ливість почуттів. Звісно, справа в сюжеті. Але я бачу людську душу як скарб, 
як крихкий палац, який потрібно утримувати в чистоті і вміти захищати 
в цьому жорстокому, жорстокому світі. У своїх творах багато використовую 
людські тіла. Тіло ніколи не бреше, воно показує своєю позою все, що ви хо
чете приховати», — каже про свої роботи Ніна Мурашкіна (з прес релізу ви
ставки — Т. М.). Міфічний художній світ Ніни Мурашкіної захоплює пряним 
ароматом чуттєвості й водночас у ньому завжди є місце для серйозних думок 
і філософських роздумів.

Сучасні українські художники, творчість яких розвивається в символіч
ноконцептуальному векторі, сформували власний спектр художнього ін
струментарію, працюючи як у межах традиційного образносюжетного кола, 
так і створюючи принципово нові образні системи. Розвитку необарокового 
та неоміфологічного напрямів у сучасному українському мистецтві присвя
чені деякі проєкти молодих українських мистців (Артема Волокітіна, Юрія 
Коваля, Гамлета Зіньковського, Тетяни Маліновської, Ніни Мурашкіної), 
продемонстровані в межах діяльності «Mironova Gallery» та Київської місь
кої галереї мистецтв «Лавра», практика яких спрямована на різноманітність 
та колаборацію з найцікавішими художниками, що працюють в різних напря
мах мистецтва та креативних індустрій.

Необароко та неоміфологізм у творчості українських митців проявля
ють фрагментоване світосприйняття в бурхливому вирі сьогоденних подій, 
що часто позбавлене цілісності і являє собою інтуїтивний набір цитат і не
впорядкованих, непропорційно суміщених фрагментів. Позитивний харак
тер цього спрямування втілюється саме в багатоплановості концептуальних 
змістів, що підкріплюються нашаруванням оновленої образної системи. А на
прям неоміфологізму проявився у творчості художників спробами синкре
тичної інтерпретації міфологічних та сучасних соціокультурних парадигм, 
формуючи новітній дискурс між митцем, твором та глядачем.
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Сьогодні західні аналітики схильні роздивлятися проблеми мультикультура
лізму скоріше як чутливу зону національних конфліктів, де передчасно оголошу
вати постнаціональну еру. Принаймні Лондонське видання дослідження Джона 
Хатчінсона 2005 року так і називається: «Нації як зони конфлікту», де автор 
констатує: оскільки нація є уявною спільнотою і процес самовизначення є до
волі новим, а у певних націй триваючим дотепер, то «не може бути остаточного 
визначення національної ідентичності» [12, с. 87, 111], позаяк «формування 
нації часто є тягловим процесом випробувань та помилок або жорстоких су
перечок», і навіть існування ЄС та «посилення глобалізації не закінчить еру 
націй, а призведе до нової боротьби за формування нації», тому «ідеал нації 
як доброго і автономного суспільства є міфом» [12, с. 74, 147, 159]. Дебати 
з приводу цього дослідження тривають дотепер, їх підігріває сучасна політич
на несталість, яку витлумачують соціальним відбором, згадуючи теорію ево
люції Дарвіна. Відповідно виникає чимало сумнівів стосовно поширеної тези 
тлумачення contemporary art як такого, що «стає все більш глобальним та різ
номанітним», використовуючи ультрановий «концептуальний дискурс, більш 
відповідний поточному стану contemporary art», де осмислюються такі теми, 
як: «ідентичність, тіло, технології, глобалізація, міграція, суспільство, культура, 
пам’ять, плин часу та соціополітична арткритика» [4; 18], бо хвилі культурно
мистецького індихенізму також міцніють у планетарному просторі, додаючи 
свій тон і в названі теми, і в проблематику «Art Local — Art Global», як 34th 
Congress of German Art Historians Technische Universität Dresden (March 8–12, 
2017). Тож contemporaryтвір не вільний від дихотомії, де атмосфера посткуль
тури тисне на індивідуальну свідомість, і «твір може відображати власну куль
туру, включаючи поточний політичний клімат та популярні тенденції» [18], 
при цьому щабель культури падає за «NoBrow», так що врешті отримуємо, 
за визначенням Filip Wroblewski з Яґеллонського університету, «The art without 
Art», де «принцип мистецтва ставиться під сумнів» [19, с. 118]. Тим не менш, 
суспільство звикло до тієї ситуації, коли «contemporary art принципово про
тистоїть модерністському мистецтву та естетиці», що є «звичним явищем су



Україна в мультикультурному дискурсі «Art Epistemology»

123

часної мистецької теорії та критики», які «часто посилаються на застарілість 
колись домінуючих естетичних категорій та необхідність розірвати естетичні 
теорії, традиційно поєднані з художнім модернізмом», між тим «численні ак
туальні проблеми contemporary art є невід’ємною частиною естетичної теорії 
Адорно, а його думка опиняється найбільш повчальною саме в тих моментах, 
що здаються найбільш проблематичними», зокрема в «контексті стосунків 
мистецтва з історією панування» [4, с. 33].

Конфлікти гібридних війн націй так чи інакше зачіпає теорію і практику 
культурних впливів, зокрема епістемологію, сфокусовану на мистецьких вну
трішніх і зовнішніх конвівіальних чи агресивноасиміляційних відносинах, 
витлумаченнях особистісного й загальновартісного тощо. Тому важко не за
блукати в епістемологічних лабіринтах, де легко втратити себе, власну творчу 
ідентичність, відчуття національної ідентифікації в мінливому русі трансна
ціональних впливів і конформних інтересів. Як вочевидь заблукав Ідо Говрін 
(www.idogovrin.net, філософ і мультидисциплінарний митець, синтезуючий 
звук, інсталяцію, друк та текст), який у 2018 році очолював дослідницьку плат
форму щорічної конференції «The Universities Art Association of Canada — 
L’association d’art des universités du Canada (UAAC/AAUC)». Згодом він, 
аналізуючи напрацювання методологічних розвідок, констатує: «накопичена 
інформація перетворюється на почуття через історизацію», коли намагання 
артикулювати «художній об’єкт крізь тяглість погляду думки», шукає відповіді 
на питання: «чи існує таке поняття, як “мистецькі знання”?» та як вони зміню
ються з переходом від традиційних студій до посттрадиційних, і чим відрізня
ються від інших форм знання, врешті, «чи є ця форма знань такою, що обхо
дить традиційні інтелектуальні дослідження і крокує крізь умоглядне та уявне 
(крізь матеріальність)? Якщо так, то який статус таких знань? Чи існує методо
логія художнього дослідження, яка може генерувати знання реляційно на пе
ретині дискурсів гуманітарних наук?» [10]. Як казав Фрідріх Шлегель, у фі
лософії мистецтва часто відсутні одна чи дві речі: філософія і/або мистецтво.

Тож для фахового митця і критика озвучений кластер питань є дещо див
ним, бо багатовікова історія мистецтв, власне, уже відповіла: мистецькі знання 
існують, трансформуючись у часі, впливаючи на естетичний дискурс теорій 
і практик, викривляючись під вбивчим аналітичним поглядом позитивіста
вівісектора, вперто ховаючи істину від адептів розсудливих концептів та ви
криваючи таємниці під час екстазису тих небагатьох, розум яких прагне по
кинути обмеження розсудливості задля вільного становлення в абсолютному 
часі. Дивно чути подібні запитання від фахового філософа й тим колегам, які 
не схильні відстоювати комерційний прейскурант історії філософії за рей
тингом наймодніших трендів, позаяк усвідомлюють і відчувають сутність 
постулатів традиційного знання, що складають базове підґрунтя сучасної 
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епістемології, враховуючи і art epistemology. Тим не менш, філософія в царині 
мистецтва стає «горем від розуму», спонукаючи до розсудливих спекуляцій 
науковопопулярним знанням чи, навпаки, заперечуючи логоцентризм, коли 
мистецтво (перетворене на дизайнремесло чи замінене політизованим кон
цептом трешоб’єкту) зникає, які б інтелігібельні конструкти не вибудовували 
(як у мультимедійному проєкті С. Нежинського «NeuroSculpture», що пре
зентував у Києві черговий тріумф постконцептуалізму, де знов розіп’яли есте
тичну традицію на хресті уречевлення). І тут «несумірність contemporary art 
з філософською концептуалізацією навряд чи можна віднести лише до невдач 
естетики» [4, с. 38], у підозрюваних скоріше — мультикультурна епістемоло
гія, що ніяк не здолає ентропію через посткультурну байдужість. До того ж, 
«світ мистецтва перетворився протягом останніх трьох десятиліть з boutique 
бізнессектору в повномасштабну світову індустрію», «сьогодні ринок мис
тецтва існує як взаємопов’язана глобальна мережа, у якій переважають багато
мільярдні корпорації та інвестори, орієнтовані на прибуток» [17].

Через те ніхто з адептів contemporary парадигми не замислюється над тим, 
що відмова від сутності мистецтва, від «духовості» трансцендентної алетеї 
невідворотно призведе цивілізаційну культуру до колапсу, бо і в просторах гу
манітарних «ми насправді несемо відповідальність за природну деградацію, 
знищення та виробництво величезної кількості відходів», що «також є неми
нучими результатами ентропії», ентропії епістемології передусім [14, с. 70]. 
Хоча поміж тих, хто ігнорує кантівськогегелівську традицію, є чимало при
хильників давніх доктрин, як от філософії санкх’я, яка констатує залежність 
матеріального розсудку («камаманас» / умбажань) від трансцендентного 
розуму («манас», що складає сакральну духовну трійцю з АтманБуддхі), роз
рив зв’язку між ними призводить до безглуздя, або, як фігурально висловив
ся М. Горкгаймер, до есхатологічного піке літака (інструментального розу
му), що скинув пілота (розум трансцендентний). Тож, щоб усвідомлення art 
epistemology набуло якості, маємо бути дійсно глибоко вмотивовані, зацікав
лено відшукуючи істину, позаяк справді «історична та епістемологічна мінли
вість є складовою будьяких намагань в царині мистецтва» (І. Говрін). І є сенс 
уникати кристалізації дискурсу в реїфіковані нормативні кліше, бо, за Фуко, 
знання є системою заперечень, тож артепістемологія, будучи precarious, неста
лою і з потенційними конфліктними біфуркаціями між старим і новим, чи між 
національними традиціями й космополітичною конвергенцією, абсорбує усі 
цінності та знання, створюючи так званий paradox of modernity («особливо, 
якщо думка стосується дещо ефемерного нового медіамистецтва, де (цитуючи 
слова Ryszard Kluszczyński з “Interactive Art”) “ми повинні шукати серед явищ, 
які не належать до класичних, старих засобів вираження мистецтва”» [19, 
с. 113]). Питання: чи має сучасний прекаріат (митець) мужність адекватно 
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усвідомити це, зважуючи всі ризики та не приймаючи на віру есхатологічну 
«пісню сирен» із вуст розсудливої епістемології «постконцептуального аме
риканізму» чи неодадаізму, як І. Говрін, якому невідомо почуття екстазису, че
рез що він багато втрачає в теорії і практиці art epistemology, каменіючи, мов 
Партенопа? І поки він захищає докторську дисертацію, позбавляючи «пост
смертне» мистецтво прав на чуттєву рефлексію трансцендентного розуму, 
маємо зважити чинники звільнення art epistemology нації від культивування 
«постколоніальної меланхолії» жертв в умовах посткультурного існування, 
щоби генерувати цінності і стратегії самостановлення в абсолютному часі.

Метою нашої розвідки є доведення необхідності створення власного на
ціонального вектору культурномистецького буття в межах мультикультур
ного цивілізаційного простору, де, уникаючи сегрегаційних вад радикально
го індихенізму, українці мали можливість зміцнити гуманістичноціннісну 
конвівіальність розвитку європейської спільноти.

Як відомо, питання мультикультуралізму є «одним з найбільш хамелео
нічних сучасних соціокультурних і політичних концептів» (Й. Янсен) [13]. 
Через те в такому мінливому ракурсі досліджувати специфіку питань теорії 
і практики art epistemology, спрямовуючи висновки на критичне розумін
ня творчого буття України, доволі складно. І мабуть — майже безнадійно, 
якщо заздалегідь не триматися певних реперних точок, якими є дослідження 
А. Босенка, М. Шкепу, С. Кримського, інших вітчизняних і закордонних ана
літиків, які критично ставляться до сучасних проявів культуріндустрії, непо
хитно залишаючись на позиціях кантівськогегелівської естетики.

Ще Ж. Бодрійяр доводив, що мовчання мас, що втратили суб’єктність, по
роджує в добу ITтехнологій вірусну епідемію штучних бажань, що знецінює 
суспільні духовні критерії, руйнує сенс буття, прищеплюючи культуротворчій 
діяльності зацикленість на порожніх знаках, через що постмодерна доба вибу
хає зсередини, вбиваючи себе. Обираючи жорстку критичну позицію у якості 
домінуючого аргументу проти посткультурної есхатології, Filip Wroblewski 
( Jagiellonian University), аналізує соціальний аспект мистецтва й культури, 
«використовуючи аналогію між поняттям іконоборства, запропонованим 
Бруно Латуром, та самою ідеєю медіазіткнення», що демонструє конфлікт 
«естетики та використання формальних засобів (особливо цифрових техноло
гій, які є основою самого існування нових медіа)». Він наголошує: іконобор
чі contemporary «артефакти мають більше спільного з неясним шаманізмом 
або покаліченою версією дадаїзму, ніж із конструктивними діями, які ставлять 
важливі питання про спосіб існування людини у світі», адже «інтерес до фор
ми, технічних можливостей, параметрів — це все частини сліпого фетишизму, 
усамітнення навколо технологій засобів масової інформації, у яких відсутні 
будьякі пізнавальні горизонти». Марний жест цієї орієнтації знаходить спосіб 
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підтвердити себе в інституційній формі — музеєфікації. Інші інтелектуали 
Франції говорили про це схожим до ОртегиіГассета чином. Жан Бодрійяр вка
зує на підступний характер сучасного мистецтва й каже (дещо перебільшуючи), 
що сучасне мистецтво змушене використовувати «невпевненість, неможли
вість формувати будьяке виправдане естетичне судження, розраховуючи на не
доліки тих, хто нічого з цього не розуміє, або на тих, хто ніколи не усвідомлював, 
що тут уже немає нічого чудового». Йдеться не про повне заперечення такого 
виду діяльності — йдеться про упорядкування акценту, всупереч розробленій 
системі прийомів, яка повинна засвідчувати художні стратегії із застосуванням 
висловлювань про них, розташованих серед органів влади, що ґрунтуються 
на інституційних засадах, такі як музеї, галереї, художні гуртки чи думки мис
тецтвознавців. Жан Клер також сумнівається в цій системі, розглядаючи кри
зу музею як частину секулярності мистецтва (що майже програматично в наші 
дні) та примусу розваг, який радує смаки пересічних людей, які погано форму
ються або не всі формуються як реципієнти мистецтва. Він також засуджує са
молюбство та недалекоглядний егоїзм авторів, що перетворює потенційний 
витвір мистецтва на «ідіотизм, що виражає інфантильну прихильність люди
ни», і це спрощує власне сенс мистецтва як такого, через те «егалітаризм ново
го медіамистецтва дозволяє нам ігнорувати будьяке культурне благородство, 
а опосередковано і вплив освіти (що раніше неможливо було применшити), 
іншими словами — символічний капітал, еквівалентний дійсній культурі та її 
утворенням» [19, с. 118]. За таких складних умов критичного дискурсу доволі 
корисну інформацію надає британська збірка Центру досліджень націоналізму, 
етнічності та мультикультуралізму (CRONEM), діяльність якого розпочалася 
в жовтні 2004 року з доповіді «Майбутнє мультикультуралізму» лорда Бхіху 
Парех (Bhiku Parekh). Ця мультидисциплінарна організація об’єднує аналіти
ків університетів Суррей та Рогемптона (Surrey and Roehampton Universities), 
які впевнені у вирішенні ключових питань завдяки стратегіям багатопрофіль
ної перспективи, позаяк численні конфлікти сучасного світу, а також «явища 
та рухи виявляють рівень складності, який неможливо адекватно зрозуміти 
з точки зору жодної окремої дисципліни, оскільки він створюється та підтриму
ється перетином історичних, культурних, політичних, соціологічних, економіч
них, психологічних, мовних, релігійних та виховних факторів та процесів» [1, 
с. VІІ]. Відповідно, Україна в умовах тиску глобалізації має також сумлінно шука
ти відповіді на численні питання, зокрема: яким чином процеси, що формують 
національне самовизначення, впливають на культурномистецьку думку і прак
тику українців, які вибудовують зі світовим/європейським товариством опти
мальне «спілкування, висловлюючи свою самобутність», корелюючи власну 
ідентичність зі світовим гуманітарним контекстом «в різних мистецьких, мов
них, політичних, історичних, культурних та географічних умовах?» [1, с. VІІІ]. 
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Чи вдається вітчизняним митцям, мистецтвознавству враховувати такий сві
товий контент кросфахового дискурсу? Поки що, на жаль, ні. Проте британ
ські аналітики збалансовано намагаються вивчати ці питання, особливо після 
Лондонського теракту 7 липня 2005 року. Але Україні в умовах гібридної війни 
цей досвід увижається конче необхідним, позаяк безумовно існують невід’ємні 
особливості питань національної ідентичності, а мультикультуралізм, орієнто
ваний саме на культуру, не на політику, має дві площини реалізації: концепту
альнотеоретичну і практичну. Та усередині кожної з них маємо ще додаткові 
розшарування, адже вважається, що французький модернізм ХІХ століття при
звів нинішній мультикультуралізм у глухий кут, спровокувавши глибоку кризу 
через хибну політику секуляризації культури суспільств, що викликає спротив 
у численних етнічних меншин, зокрема Франції та в усьому світі, який постій
но струшують масові міграції, позаяк «подібно до асиміляції з інтеграцією, 
секуляризм є потужним конкурентом мультикультуралізму» [13, с. 15, 18]. 
Та як бути українцям у гібридній ситуації, коли в умовах війни відроджується 
віра й культура разом із мовною самоідентифікацією нації, коли бажання по
збавитись постколоніальної свідомості обертається некритичною адаптацією 
західного досвіду, тим паче, що тепер у планетарному масштабі питання релігії 
стають на один рівень із постколоніальними проблемами соціуму, і в цьому хо
вається інший культурномистецький аспект «парадоксу сучасності», а саме 
«парадокс асиміляції», бо «складний історичний взаємозв’язок між секуляриз
мом та асиміляцією вчить, що зосередженість на релігійних зв’язках у публічній 
сфері в європейському мультикультурному контексті передбачає багатошаро
ву проблему». Така багатошаровість проблеми українцями поки не врахову
ється, й артепістемологія беззастережно асимілює постконцептуальний до
свід у теорії і практиці. Втім, вивчаючи цей парадокс асиміляції, професорка 
Амстердамського університету Йоланд Янсен (Yolande Jansen) критикує за
старіле розуміння мультикультуралізму, як, скажімо, його уявляли наприкінці 
ХХ століття, стверджуючи, як от Герд Бауман (Gerd Baumann), що «побудова 
“загальної громадянської культури” означає необхідність процесу культурної 
конвергенції, вимагаючи “асиміляції з боку всіх, особливо новачків”» [13, с. 14, 
17]. Цією застарілою логікою керується у власних міркуваннях українська кон
темпорарна генерація, навіть не підозрюючи, що в ідеї «культурної конверген
ції» прихована (свідомо чи ні) відмова від культурної пам’яті нації, що є почат
ком її занепаду. Україна вже кілька століть вивчає цей урок. Але й консерватив
не занурення в минулі етнічні традиції, без відчуття сучасного часу і простору, 
є іншою крайністю, що веде в сегрегацію. Тому українцям вкрай необхідно, 
з огляду на «мультикультурну чутливість», переосмислити «роль культур
ної та міжкультурної пам’яті, а також амнезії в культурній динаміці», у контек
сті «неформального обґрунтування морального, культурного та релігійного 
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плюралізму» [13, с. 19]. Тож маємо поліморфну бінарність явища мультикуль
туралізму: секулярну практику глобалізаційної стратегії американської версії 
контемпорарної посткультури, що асимілюється тепер не лише економічно 
слабкими країнами світу, але й цілком успішними; та інтегративний діалог на
цій різних релігійних вірувань, де різноманітна більшість не анігілює меншини 
з їхніми культурномистецькими особливостями, але збагачує власний досвід 
світовідчуття завдяки толерантному діалогізму.

Мультикультуралізм прийнято вважати за третю хвилю революції з прав 
людини після рухів деколонізації та антидискримінаційної боротьби, що від
булися після завершення Другої світової війни, унаслідок, за висловом Iris 
Marion Young, «диференційованого громадянства», й українцям, які пере
жили радянські часи, доводячи власну недругорядність, це відомо не з чуток. 
Втім, третій рух виявився для культурномистецького відродження україн
ців не зовсім лагідним, точніше конвергентним, аніж рівноправнодіалогіч
ним конвівіальним мультикультуралізмом. Тут некоректно нарікати на недо
статнє розуміння Європою і США культурних особливостей України, навіть 
коли дослідниця українського голодомору Енн Епплбаум (Anne Applebaum) 
тлумачить мультикультуралізм дещо асимілятивно, аніж українці, для яких 
збереження ідентифікаційних культурномистецьких традицій є умовою ви
живання в спільноті інших націй, а ніяк не прагненням показної окремішнос
ті. Пасіонарній частині української культурної еліти не зрозуміло рюмсання 
30 європейських інтелектуалів, які кричать: «Ми закликаємо європейських 
патріотів протистояти націоналістичному натиску», позаяк такі абстракції, 
як «душа» та «ідентичність» «існують лише в уяві демагогів» [6]. Не буду 
зациклюватися на локальних контраргументах, та вочевидь в Україні маємо 
проблеми дихотомії в розумінні національного самовизначення та мульти
культурної єдності в контексті артепістемології. Відтак засилля постконцеп
туальних проєктів здебільшого міцнішає через виключно контемпорарну 
конвергенцію бачення й розуміння сучасної творчості тими, хто слухняно 
калькує західні патерни новомодної парадигми, коли митці свідомо прагнуть 
відповідності ринковим трендам світової культуріндустрії. Але розуміння 
творчої свободи як ринкової залежності, а суверенного державного культу
ротворення — актом асиміляції з конвергентною більшістю, є небезпечним 
рухом у бік національної культурної амнезії, коли процеси, скажімо, «амери
канізації» призводять до гомогенного стану усередненого культуротворен
ня у світовому масштабі, мов середня температура хворих лікарні. Так діяла 
політика русифікації. І щоби там не казав Б. Гройс про відсутність колапсу, 
про зростання простору культурного туризму і збільшення індустрії світо
вого артвиробництва за рахунок Китаю, який міцно корелює з аукціонним 
бізнесом; слова ексросіянки Nika Dubrovsky про contemporary art, що руйнує 
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всі межі і правила «логікою комодифікації, яка тим маніфестує свободу», 
не витримують критики, бо навіть сама авторка помічає, що «мистецький 
жест має межі», і експонована на Венеційській бієнале драга затонулого чов
на не в змозі передати увесь спектр трагедії, потребуючи контексту: океану 
чи моря, де загинули мігранти (мультикультурна «свобода» техноартиз
му має взагалі інші чинники, ніж візуальна актуалізація етнооб’єктів і речей, 
що вказують на проблеми буття націй) [5]. Фетишизована комодифікація 
артпрактики в Україні доволі поширене явище (це віддзеркалюють проєкти 
шостого конкурсу Премії 2020 PinchukArtCentre), проте залежність від сві
тової культуріндустріальноринкової моди тут безумовна, як і від зникнення 
«традиційного кордону між аукціонними будинками та галереями», що пере
творило мистецький бізнес у зрілу виробничу галузь [17, с. 30]. Одним із чин
ників української лояльності до артбізнесу в ущерб національній культурі 
є синдром жертви, і як Е. Епплбаум справедливо наголошувала: «XX століття 
справді було для українського народу (та тепер української нації) дуже травма
тичним: це і війна, і Голокост, й український Голокост (Голодомор), і репресії. 
Тому ми знаємо Україну як країну, де громадянський рух традиційно, історич
но складався як потужний, як жвавий, а от до держави був колоніальний спо
сіб неприязні, несхильності, тому що чесні, порядні українці, мовляв, нічого 
до діла з державою не мають, вони не працюють на державу — вони є грома
дянами, просвітянами, діячами на громадському полі», проте слід позбавляти
ся клейма жертви «і виховувати українських громадян, що могли б громадян
ський патріотизм якось докладати до державотворення, до урядування» [22]. 
Відповідно в контексті арт епістемології українці мають долати травматичний 
синдром жертви, що примушує мімікрувати під напрями, що пропонують 
успішні країни, і натомість займатися суб’єктним культуротворенням, шука
ючи національноідентичного нового, пов’язаного з традиційним, а це нелегко 
з огляду на те, що сьогодні «образотворче мистецтво узгоджується з іншими 
підприємствами ХХІ століття. Найважливіші комерційні та культурні еконо
міки світу зараз переплітаються безпрецедентно» [17, с. 32].

Натан Глейзер (Nathan Glazer), Патрик Мойніган (Patrick Moynihan) 
уявляли культурну гомогенність упродовж 1960х як своєрідну мультикуль
турність, що не дотягує до повноцінної інтегральної ідентичності спільноти 
на тлі сумних проявів сегрегації й расизму, через що інший аналітик, Джефрі 
Александер ( Jeffrey Alexander), запропонував вважати мультикультуралізм, 
радше, «проєктом надії», припускаючи, що в державах із «міцними суспіль
ними сферами асиміляція може призвести до більш толерантного ставлення 
до тих, хто раніше вважався аутсайдером» [2]. Тож маємо надію всередині 
країни мати міцну культурну пам’ять, толерантну до зовнішніх впливів і якіс
ного осучаснення мистецького вислову не в збиток культуротворенню нації.
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Проте, поки що, інверсуючи систему, за висловом Пола Ґілроя (Paul 
Gilroy) [8], «мозаїчної множинності» в постколоніальний мультикультур
ний простір України, то отримуємо чергову колонізацію, на цей раз західним 
постмодерністським впливом. Певною мірою можна стверджувати, згадую
чи неологізм Ґілроя щодо британського культурного занепаду, що українська 
культура й мистецтво також постраждали через «постколоніальну меланхо
лію» [9], не помітивши підміни в теорії і практиці art epistemology ідентифі
каційних національних тенденцій на аморфний «мультикультуралізм без куль
тури» (Anne Phillips [15]). У цьому сенсі правий Пол Ґілрой, коли стверджує, 
що легітимація плюрального (постмодерного) суспільства бере початок у ко
лоніальній ідеології, калькуючи з минулого й культурнополітичну конфлік
тність питання хибного мультикультуралізму [8, с. 671]. Позбавитися того 
негативу колоніальної расової логіки (як державіволодарю, так і державі
жертві) можна лише шляхом сумлінного вивчання історії, колоніального пе
ріоду зокрема, при цьому обстоюючи позиції справжньої «конвівіальності».

До речі, в українському суспільстві стає нормою міжрелігійний та між
культурний діалог на базі конвівіальності, як це продемонстрував у жовтні 
2018 року форум на честь святкування 10річчя Міжнародної академії дияконії 
й соціальної роботи Interdiac, за участю близько 70 священнослужителів країн 
Європи, США, Центральній Азії, зокрема лютеранської громади св. Мартіна 
(Kyiv Lutheran Mission And Diaconia), пастор від якої Ігор Шемигон зауважу
вав: «<…> учасники конференції відвідали Патріарший собор Української 
грекокатолицької церкви, Ісламський культурний центр м. Києва та Хоральну 
синагогу», адже «її основною темою була “Конвівіальність” (conviviality), 
що трактується як “мистецтво і практика життя разом”, співіснування», «кон
вівіальність спирається на уявлення про унікальність кожної людини, необ
хідність збереження гідності людей і справедливості в суспільстві» [20]. 
Так само і в art epistemology цілком можливо досягти конвівіальності, якщо 
відновити позачасове поняття гуманізму або, наголошує Ґілрой, «планетар
ний гуманізм» як запобіжник імперського мислення, завдяки якому мульти
культурні мистецтво, а також «етика та політика можуть спиратися на агоніч
ний планетарний гуманізм», при цьому Ґілрой сподівається на те, що саме ур
баністична молода генерація (і не лише Британії чи США) зможе толерантно 
спонтанно втілювати конвівіальність у культурне буття, адже щоби наблизити 
справедливе майбутнє, про нього треба розмірковувати вже сьогодні, макси
мально протидіючи наявним хибам [9, с. 4, 55, 131].

Між тим в Україні все нові й нові американізовані гібридні арткультурні 
утворення вимагають від державних структур уваги й захисту, позиціоную
чи себе сучасною самовизначальною творчістю нації (у 2020 році, як заявив 
міністр культури, молоді і спорту В. Бородянський, почнеться будівництво 
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Музею сучасного мистецтва, адже головною проблемою сучасності він вба
чає не ідеологічні чи епістемологічні чинники, а банальну фізичну відсут
ність музею). Втім, і тут відслідковується «парадокс сучасності», адже мит
ці, що фактично є адептами «іконоборства», за твердженням французького 
соціолога Bruno Latour, з кон’юнктурним умислом прагнуть музеєфікації.

Подібна асиміляційна конвергенція вельми небезпечна для національно
ідентичних культури й мистецтва, бо, ігноруючи справжнє мультикультурне 
збалансування, вона нав’язує американізовану модель, інкорпоруючи її у вну
трішню тканину національної культуротворчої ментальності. І такий «пара
докс асиміляції» маємо негайно вирішити, якщо не бажаємо отримати небез
печний «плюральний монокультуралізм», байдужий до культури й людини 
(Amartya Sen «Ідентичність та насильство: ілюзія долі») [16, с. 157]. Як зазна
чає канадська дослідниця Снея Гунев (Sneja Gunew), згадуючи діаспору україн
ців Канади й поширений незавидний статус співвітчизників як «європейських 
рабів» (і тут про суб’єктність нації, як не прикро, безглуздо казати), доволі плу
таноспірний термін «мультикультуралізм» розшаровується на практичний, 
політично зосереджений на інкапсульованому різноманітті, хоча прихильники 
геополітичної згуртованості націй розуміють його концепцією гомогенності, 
«незважаючи на власну неоднорідність»; та критичнотеоретичний, зосе
реджений на ідентичності, «що автоматично відновлює версію суверенного 
суб’єкта» в умовах тотальної монокультурності, що в постколоніальному кон
тексті часто ототожнюють із «Заходом», «Європою», тобто «мультикульту
ралізм часто сприймається як прихований засіб виявлення раціоналізованих 
відмінностей»: «Тож у дискусіях слід розрізняти державний мультикульту
ралізм, що стосується управління різноманіттям, та критичний мультикульту
ралізм, який використовується меншинами як важіль для аргументації участі 
у публічній сфері, обґрунтованою їх відмінністю» [11]. Українським митцям 
явно бракує критичності (через недосвідченість чи жагу слави і грошей: так 
чи інакше, реальність залишається невтішною, а творчість наших митців — 
другорядною, бо крокує за ринковими трендами). Згідно з теоріями, що ґрун
туються на вивченні мультикультурних політичних процесів, між тим, мен
шини намагаються подолати анігіляційну асиміляцію з більшістю, прагнучи 
не втратити ідентичність, як ісламські жінки, що не відмовилися носити хіджаб 
навіть під страхом втрати освіти. Але що казати про українців, які у своїй країні 
(свідомо чи ні) прагнуть асимілюватися з планетарною монокультурою, кро
куючи за бажанням стати як західні успішні митці, не замислюючись про втра
ту ідентичності нації та нівеляцію загальних гуманістичних цінностей. Такий 
«ліберальний плюралізм», що в дійсності будує серед мистецьких напрямів 
«ієрархію легітимації, засновану на пригніченні» орієнтованих на традиційно
естетичні вартості, насправді руйнує національні культури, а схвалення з боку 
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олігархічнодержавного мультикультуралізму посткультурних проявів лише 
свідчить про те, що саме він, його дії, «суперечить своєму застосуванню та при
пущенням» (С. Гунев). Натомість, зазначає авторка, «майбутнє критичного 
мультикультуралізму лежить у готовності до притаманної “гібридності” та різ
номанітній приналежності всіх суб’єктів», він «може бути корисним для про
тидії виключній гегемонічній практиці чи закликам до ностальгічних історій 
у спробі повернутися до “основ”», як зачиненої національнокультурної се
грегації, що не прагне діалогу із сучасністю та іншими культурами. (Вочевидь 
і «гібридність» має бути розумною й нетоксичною в намаганні стати «куль
турним авторитетом в умовах політичного антагонізму чи нерівності»). Істина 
десь посередині. Тому так бажано уникати концептуальних пасток, щоб укра
їнська культура й мистецтво не стали в нас та за кордоном «маркером непри
датної культурної різниці». Для цього маємо розуміти нюанси цієї різниці, 
не лише за критерієм етнічнонаціональної практики, але й духовногуманіс
тичної, дотичної кантівськогегелівської естетичної традиції, адже мистецтво 
й «теоретичні ідеї не створюються повністю заново в кожному досліджен
ні» [19, с. 116]. Для цього треба зважати на ієрархію якості contemporary art 
epistemology, де перша якість і є справжня.

Її запровадили в Лондоні 18 травня 1910 року, коли було засновано в бу
динку ліберального депутата Філіпа Моррела (Philip Morrell; дім на Bedford 
Square, 44) «The Contemporary Art Society» (CAS), мета якого визначалася 
опозицією застарілій вікторіанській парадигмі, популяризацією та колекціо
нуванням творів працюючих у теперішній час митців, тим реалізуючи плани 
Національного фонду мистецьких колекцій, заснованого 1903 року. Поміж чле
нів правлячого комітету CAS були відомі меценати, митці і фахові знавці мис
тецтва, як скажімо, арткритики Clive Bell, D. S. MacColl, Roger Fry; музейники, 
як от Charles Aitken — директор the Tate Gallery; та інші (дотепер спільнота 
функціонує завдяки підтримці Arts Council England і приватного фінансуван
ня). Почин підхопили інші країни: в Австралії CAS було засноване 1938 року 
на чолі з George Bell, у Канаді — 1939го на чолі з John Lyman, головною метою 
яких теж було протистояння консервативним академіям мистецтв, влаштування 
виставок, що пропагували нову art epistemology авангардного спрямування [3]. 
Втім, contemporary опозиція початку ХХ століття, що прагнула сутності але
теї, не є тотожною опозиції зламу століть, бо тоді парадигмальна реформа арт 
епістемології відбувалася у полі кантівськогегелівської традиції, і contemporary 
art, що обстоював Р. Фрай, уводячи в науковий контент дефініцію «постімпре
сіонізм», жило, дихало і проходило етапи становлення в просторі свобідного 
духу, бо «створені задля естетичного почуття об’єкти формують естетичне 
судження, активують творчу свідомість, викликаючи задоволення» [7, с. 24]. 
При цьому ніякі волання про смерть мистецтва після розширення його цари
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ни за рахунок фотографії й кінематографа не змінили прагнень до внутрішньо
духовного збагачення цивілізаційної культури. Мистецтво розвивалося й роз
вивало трансцендентну свідомість людини — у цьому суттєва відмінність двох 
парадигм art epistemology тоді й тепер, навіть у розумінні емоційнонасичено
го дизайну Фрайем. Дискутуючи з колегами з приводу естетики постімпресіо
ністів, як і над дослідженням Л. Толстого «Що є мистецтвом?», Фрай наголо
шував: «<…> ми шукали критерії прекрасного, будь то мистецтво чи природа. 
І завжди цей пошук призводив до заплутаності суперечностей або до метафі
зичних ідей, надто розпливчастих, щоби бути вжитими в конкретних випад
ках» [7, с. 193]. Але через століття цей ефемерний діалог мистецтва й техноло
гій інверсував, «підтверджуючі панування ентропії та нікчемність людського 
прогресу»; тож тепер вперто вірять, що в добу діджиталізації маємо легітимі
зувати амнезію, зректися традицій становлення естетичного судження, перетво
рюючи мистецтво на порожній дизайн, механічну роботу з оточуючим серед
овищем, якому до людини байдуже, хоча ще наприкінці 1970х, за свідоцтвом 
голови відділу образотворчих мистецтв Sotheby’s Алана Шварцмана, «не було 
ринку contemporary art», але «все змінилося протягом 1980х із великими 
грошима», коли мистецтво почали «фільтрувати очі торговців», що шукали 
«зухвалі, сміливі, непереможні» твори ultra-contemporary митців, народжених 
після 1974 року [17, с. 28]. Між тим сьогодні ще залишилися аналітики, навіть 
на Заході, хто вважає, посилаючись на Гегеля, що «кинути виклик цінностям — 
це підтвердити їх», а приховування цілеспрямованого самогубства за веселою 
іронією та брехнею посткультури — «атакою на саму основу духовного про
гресу Заходу», бо: «Сутність духу виникає у сфері мистецтва шляхом злиття 
позачасовості абсолюту з хибами матеріального природного світу. Твір мистец
тва, таким чином, виступає як парадоксальне одкровення вічного в потоці при
роди»; «В епоху, коли іронія зазвичай набуває форми цинізму, що межує з від
чаєм, а кінець мистецтва і страх Армагедону вплітаються в соціальну тканину, 
нам добре послуговуються подібні нагадування» [14, с. 68, 69, 71].

Україна з давніх часів, маючи складне геокультурне розміщення на перетині 
численних кордонів і шляхів, вміла знаходити золоту середину збалансованої 
епістемології, через що проф. Є. Онацький констатував окрім «тонкосльозої 
сентиментальності», як ендемічної риси українського світовідчуття, ще таку ес
тетичну якість, як серафізм, — за дефініцією дра О. Грицая, типове «означен
ня гуманістичного світогляду України», і це «зовсім не втеча у світ миргород
ського тихомир’я, а навпаки світогляд хрестоносців, що йдуть слідами Христа 
та християнства»; «український серафізм має два обличчя: “з одного боку 
це — чернець Печерської лаври, а з другого — запорожець, що, наступаючи 
на Синопу і Трапезунт, стоїть навколішки перед січовим вівтарем св. Покрови 
Богоматері Пренайсвятішої”» [21, с. 1718–1719]. Проблема в тому, щоби тої 
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серафізм не перетворити в також традиційний український сервілізм, як наго
лошував український посол до парламенту Канади в 1935 році — щоб образ
лива назва австрійськими монархами галичан «тірольцями Сходу» не пролу
нала знову в ситуації, коли український лоялізм до інших сильних держав пе
ретворюється на сервілізм, психологію раба, а не вільної людини, «яка шанує 
сама себе й може в разі потреби боронити державу перед небезпекою або при
чинитися своєю особистістю до матеріального чи духового скріплення дер
жави» [21, с. 1720]. Вочевидь ціннісні інверсії, в арт епістемології зокрема, 
доводячи факт «космічного почуття гумору, яке сміється з нашого ентропій
ного становища» (Shannon Mussett), дається нації та світу періодично з тим, 
щоб усім нам можна було подивитися свіжим поглядом на старі цінності, і в но
вих умовах усвідомити позачасові гуманістичні постулати; через те й теперіш
нє божевілля мине, якщо ще не запізно робити адекватні висновки.

Навіть в епоху тотальної діджиталізації мистецтво залишає головним 
критерієм розвитку традиційну естетичну доктрину, як би потужно не втру
чався символічний мультикультуралізм чи агресивна асиміляція глобалізації; 
і якби зухвало адепти постконцептуальної версії art epistemology не культи
вували амнезію культурної пам’яті націй, суверенна Україна не має іншого 
вибору аніж, звільняючись від синдрому жертви постколоніалізму, творити 
власну культуру й мистецтво, культивуючи трансцендентний досвід, коре
гуючи позачасову алетею з новітніми технологіями на базі конвівіальності 
міжкультурного діалогу.
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ФЕНОМЕНОЛОГІЯ БІЄНАЛЕ

Щодворічну виставку сучасного мистецтва в північноіталійському місті 
розглядають переважно з позицій 1) історичних, 2) щоденнополемічних, 
тобто крізь призму історії мистецтва або журналістики, часом обмінюючись 
матеріалом. Як, між іншим, мигтять спроби розуміння «великої виставки» 
як такої, аналіз її специфіки, витлумачення умов її побутування. Водночас — 
це і спростування деяких стереотипів, які занадилися на її адресу, наприклад, 
у порівнянні її зі спортивним змаганням (для істини в тому якраз є, але спе
цифіки двох «масових заходів», за іронією долі, породжених країнамису
сідами, дуже відрізняються одна від одної). Чи категоричному стверджен
ні її щодворічності (насправді ж регламент цей неводнораз порушувався). 
В ідеалі ці порівняння можна було би продовжувати, написавши, наприклад, 
про Бієнале «як скандал».

Автор користає саме підручною, а не філософською літературою, числен
ними «звітами з виставки», де використовує мотив фройдівського «прохо
плювання», співставлення неспівставлюваного тощо. Також у пригоді нам 
стали матеріали виставкових каталогів. За приклад було взято кілька розділів 
із класичної праці Лоренса Елловея «Венеційська бієнале, 1895–1968: від са
лону до глека із золотою рибкою», де фігурують, до прикладу, такі розділи 
як «Бієнале як Структура», «Бієнале як Вечірка» та «Бієнале як Ціль» [8; 
р. 15, 16, 23–28].

І. Бієнале як контемпоральність

Справді, чому два роки, не три, не чотири, не п’ять? (Бо забудуть, найпро
стіше відповідь тут вочевидь і не найгірша). Щодва роки, у тім відчувається 
невблаганна рокованість долі, кивок маятника, календарний завод, який ви
стрілює в суворо відведений час (і в місці, додамо заздалегідь). Але можли
во й щороку? — так відбувається з Венеційським кінофестом, який оксюмо
ронно відбувається під егідою Бієнале, втім, уникаючи часової регулярності. 
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Авжеж, ні: щорічність прирікає свято мистецтв на конвеєрність і на узвичає
ність, цілком природну для екранних муз, тісно пов’язаних із бізнесом, який, 
у свою чергу, не терпить простоювань та зайвих антрактів. Образотворчість 
усе ще зберігає горде відчуття дистанції, не розмінюється на промислову над
лишковість. Тож воліє вичікувати, тягнути паузу, розмірковувати: кіно, нато
мість, піниться гарячкою поспіху та іманентної марноти. Сьогодні одна світо
ва прем’єра, завтра вже інша, післязавтра — цілих три воднораз! — Митцеві
художнику не до втями такий скажений ритм, який лише принижує його 
зважену, ледь сонну гідність; давній прецедент дрипінгу (Джексон Поллак — 
теж один з учасників Венеційських бієнале) лише окреслює коло своїх не
властивостей, видаючись витратним експериментом, що йому не знай дено 
логічного продовження. Тож для альтернативного арту: раз, два, вдихнув, ви
дихнув. Для кіна: далі, далі, щораз далі! А є ще зовсім раритетні прецеденти, 
як для графіки в Києві, обрамленої химерним титлом трієнале: та кому вона 
взагалі потрібна сьогодні? Кому треба не забудуть, а три роки смиренно по
чекають. Але наш приклад — атиповий, з розряду маргінесних.

З іншого боку, порівняно (лише не з кіно) короткий ритм побутуван
ня бієнале дозволяє йому вибачливу вибірковість, а не вичерпний антоло
гізм. Спостережено (примхливим, бо чимало огризався) бієналістом Ренато 
Гуттузо, який останню тенденцію приписував Національній художній ви
ставці, яка провадилася раз на чотири роки й метою якої дійсно був показ 
«усіх напрямів», а не «найліпші зразки» арту [6; с. 23]. Інша річ, що й остан
ній принцип теж можна ставити під сумнів, адже універсальність — така ж 
ілюзія, як і вибірковий пул.

Та фактом лишається незрівнянно менша популярність будьяких Тріє
нале, поготів — Квадрієнале. З Бієнале все зрозуміло: назвуть не лише 
Венецію, а й, поміркувавши, Стамбул, Кванжу, Париж, Сидней, СанПаулу 
й ще, ще, ще, ще. З першою категорією складніше: жоден приклад взагалі 
не спадає на думку, не те що київський, будьякий — і це є вироком для трі
єнальноквадрієнального жанру.

Зі сказаного не випливає, ніби Бієнале — тут, звісно, Венеційська — дій
сно відбувається щодва роки. За сторіччя (+чверть такого), яке пройшло 
з часу її заснування, чого тільки не траплялося: дві світові війни, конкурентні 
перегони, вимогу шоуювілейності, нарешті, загрозлива епідемія, що скасува
ла чергове проведення артфестивалю 2021 року, відкинувши його на 2022й. 
Але щоразу затримкапавза стає подією, перенесення — казусом, скасу
вання — мінідрамою (навіть псевдоскасування, як у 1968 році). Незмінна 
періодичність розгортання події призвела би до непотрібного академізму, 
який у сучасному мистецтві — гірше гіркої редьки. Призвичаєння до рит
му — перший крок до стагнації, яку й без того приписують венеційському 
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артфестивалю — хоча нормативніші, інколи поки не перебивані ритми 
Маніфести з Документою не ставилися їм за провину й не слугували за об
винувачення в консерватизмі, як це повсякчас траплялося та трапляється 
з Венеційськими бієнале.

Вперше: сплющення в часі двох редакцій, 8ї та 9ї, у 1909 та 1910 роках. 
Вдруге: перший воєнний антракт (1914–1920), усе зрозуміло: коли промов
ляють гармати… Другий воєнний антракт (1942–1948), щоразу по шість 
років одразу, але вдруге — з важливим зсувом аж на три роки, які поширю
ються на час військових дій, жорстокіших, аніж це було на початку ХХ ст. 
Втретє, через організаційні перипетії: відтинок часу на порядок менший 
(1972–1976), але приклад цей не можна назвати «чистим», бо він пере
битий двома бієнале позачерговими, 1975 і 1977 років; остання, пов’язана 
з практикою дисидентів, ледве не втрапила до категорії нонграта; у будь
якому разі в загальному списку артфестивалів не згадується хоча би через від
сутність номерного знаку. Нарешті, благенька трилітня перерва між двома 
редакціями (1990–1993), зумовлена підготовкою едиції пишної, ювілейної, 
столітньої (1995). Про те, що буде не за рік, а за два, казати рано, але пре
цедент фантастичний — та обурливий: ніколи ще в історії культури епіде
мічна хвороба не ставала конкуренткою війни та ювілею. Але ніколи раніше 
артфестивалі не важили так багато, аби за ними побиватися. Іншими слова
ми, за всю історію існування Венеційських бієнале їхній ритм порушував
ся п’ять разів, але за 125 років «період утримання» це складає лише 19 літ, 
з огляду на крайні терміни проведення виставок, насправді ж — значно мен
ше, і більшість причин — з розряду «почесних», «поважних». Тож репута
ція Бієнале як маніфестації «бі» так і лишається незатьмареною. Признаюся 
від себе: коли мені треба запам’ятати якесь двозначне число, я звично зістав
ляю його з останніми двома роками бієнальського — чи антибієналсько
го — року, і пам’ять уже не зраджує мені, спершись на знайому асоціацію. 
Для прикладу: ось тількино я набрав біля 9 700 друкованих знаків, кількість 
яких запам’ятовую через цифру «97» та посилання до 2ї Венеційської біє
нале 1897 року, де збиснув «Дуеллю» Ілля Рєпін. До запам’ятовування но
мерів виданьедицій ще не дійшло, але справа не за горами…

ІІ. Бієнале як спорт

З масовими вправами для м’язів мистецький артфестиваль порівнюють 
уже давно та традиційно. Підозріло регулярно, аби це визнати за випадко
вість. Часом виправдовуючись: «Я почав шукати гроші… відвідував висо
копоставлених чиновників і всім наводив приклад чемпіонату з футболу, 
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бо про бієнале пояснювати немає сенсу <…> доводилося говорити про чем
піонат мистецтва» [2; с. 9]. Часом констатуючи як іронічну даність, поза
як ідеться про суєтливі звичаї тусівочних завсідників, через це спостері
гаємо кількісне превалювання спортивної теми над артівською: «Бієнале 
у Венеції (для них) захід у ряду інших, таких, як Вімблдон, Каннський кіно
фестиваль, гонки Формули1, церемонія вручення Оскару, матчі ліги чемпі
онів» [5; с. 69]. Часом — як риторична пропозиція (схоже до риторично
го питання, бо ні одна, ні інше не потребують реагування, тобто є за своєю 
природою безглуздими, позаяк безцільними): «От коли б концептуально 
український проєкт був би пов’язаний із футболом, тоді було б інакше: мо
гли б і поцінувати принаймні дотепність» [4; с. 19]. (за іронією долі за кіль
ка років куратором нашого павільйону виступив всесвітньо відомий боксер, 
та це не викликало у Венеції тріумфу). Часом — концептуально осмислю
ючи таку можливість, коли в одному ряду з художньою виставкою (та сама 
Венеційська бієнале) опиняється промислова виставка широкого профі
лю (на кшталт «Експо») чи найпрестижніші спортивні змагання (зрозу
міло, що це Олімпійські ігри) [7; с. 15]. Часом — різко заперечуючи таку 
аналогію…

Та й справді: що спільного між елітарною, як на сьогодні, творчою акцією, 
яка назбирує натовпи зацікавлених персон лише в дні презентацій — та роз
вагою для мільйонів, бо кожен день спортивного показу є презентацією? 
Між демонстрацією артефактів, яка триває пів року, і на яку ніколи не бракує 
квиточків, якщо це не урочиста презентація (на яку «зайві» й так не надто 
поспішають) — і стадіозним, стадіальним, стаділожним видовиськом, куди 
справді часом втрапити не так то і просто, а ціни дійсно кусаються: про
ведення кубку УЄФА в Києві дав на той предмет багато поживу для розду
мів. Нарешті, дзеркальна відповідність між двома явищами унеможливлена 
хоча б тому, що чимало діячів мистецтва є також спортивними уболівальни
ками й навіть замолоду щось у таке грали з м’ячем на полі. (Наші Соловйов 
із Цаголовим — приклад того, на власні очі бачив). Але вкрай мало — та чи 
є вони взагалі? — спортсменів, котрі хоч якось цікавилися б сучасним мис
тецтвом, окрім бучних тусівних здибанок, які взагаліто жодного розумін
ня не передбачають. (І знову український приклад, квазівиняток: Кличко.) 
Насамкінець, спорт — це те, на що гроші дають одразу й не питаючись, 
хоч дійсної користі з нього — кіт наплакав… та й артфани після презента
цій масових бійок не влаштовують, та це не віднаджує бізнес та владу від під
тримки, зазвичай, кривавих забав.

У дихотомії «мистецтво// спорт» взаємності не спостерігаємо. Сучасне 
мистецтво — і бієнальське тут не виняток — спорт наполегливо вивчає, 
аналізує, віддзеркалює, ну, хай собі, іноді кпинить чи іронізує. Після модної 
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соціальної, расової, екологічної, кримінальної тематики — тематика спор
тивна одна з найбільш запитаних. Оглянемо хоча би експонатний склад од
ного з найбільш вдалих, авторських проєктів Венеційського артфестивалю, 
«Плато людства» 2001 року курованого Гарольдом Зееманом. Спорт фі
гурує тут як мінімум дев’ять разів: у форматі відеоарту (футбол у Інгеборга 
Люшера; Густаво Ардігаса, сумо у Вадима Захарова, гімнастика у Ларса 
Сілтберга), фотографії (плавання в Туомо Маннінена, знову футбло: 
у П’єра Бістмута, бокс у Салла Тукка), рідше, малярства (і знову сумо, у Їшаї 
Юсідмана) чи інсталяції (бокс у Родеріка Бучмана) [9; р. 36, 120, 149, 164, 
179, 232, 258, 277, 284]. Немає сенсу розглядати кожен окремо взятий ви
падок. Скажемо, що кожного разу той чи інший автор вирішував свої твор
чі проблеми, користаючись спортом як приводом, чого не скажеш про ту ж 
таки соціалку, яка дражнить і автора, і глядача сама по собі. Спорт дає начебто 
більший «простір для маневру», як гра, до якої можна прикласти іншу гру, 
а в пересічного глядача не одразу й виникне реакція відторгнення…

Поза тим, є й інші риси схожості — не такі очевидні для побіжного 
огляду. Вердикти бієнальського журі частогусто висміюють — порівняно 
зі спортивним: «суддю на мило!», та в бієнальській практиці на особистості 
все ж не переходять, бо… особистостей у цьому світі кіт наплакав. Мала ма
совість мистецької аудиторії унеможливлює спалахи невдоволення. З іншого 
боку, не всі види спорту вимагають суддівської інтерпретації, у деяких, зазви
чай, замішаних на подоланні дистанції (біг, плавання, стрибки, втім, «сумнів
них» видів усетаки більше) переможний результат є очевидний оку й неза
перечний. Мистецтво може тільки позаздрити спорту в цьому сенсі, бо його 
кричуща суб’єктивність є основою та запорукою існування й ніколи ніким 
не буде скасована. Глядацтву доведеться змиритися із міфами, створеними 
високочолими знавцями, яких воно, можливо, і не згодне визнавати в такій 
якості — для порівняння: скульптурний монумент футбольному тренеру 
розташовано в самому центрі Києва, пам’ятник, утричі менший за розмірами, 
кураторумистецтвознавцю — на околиці Венеції, навіть трохи вбік од вхо
ду на виставку, яку той дефакто заснував. Тож арту зась напряму змагатися 
зі спортом, який у сфері змагань тримає пальму першості.

А от видовищність присутня і в одному, і в іншому випадках. Тільки яка? 
Мистецтво скасувало категорію темпоральності, звівши часову одиницю 
споглядання артефакту до умовночасової математичної точки: обшири між
народної виставки, яка розтеклася містом, його передмістями, островами 
та містамисателітами, не дає шансу тривалої концентрації на одномуєди
ному артефакті, провокуючи, радше, візуальний «заппінг», а не сеанс меди
тації. У цей же час, так би мовити, артефакт спортивний (матч, боксерський 
двобій тощо) тільки такий варіант візуального споживання й передбачає. 
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Спізнитися на матч: найбільший кошмар для справжнього вболівальника, ко
трий марить категоріями цілісності свого спортивного універсуму. Не поба
чити всієї виставки: буденність для мистецтвознавця, особливо, якщо ця ви
ставка неозора та позбавлена чіткої конфігурації, розсіяна островами та пе
редмістями, палацами та вулицями, як це і властиво для Міста святого Марка.

Цікаво, що в історичній Венеції — не на Лідо, Магері чи Местре, де сам 
бог велів — надибуєш на велетенський тенісний корт, розташований на пів
денносхідній околиці міста, одразу після бієнальських СадівДжардіні (ту
ристи сюди не заходять, а дарма, бо й далі є щось цікавороманське, ніким 
майже не сфотографоване), мовби одне підважує інше й тому невтомно спри
яє. Однак, тут — як і у всьому альтернативному мистецтві — обманка: теніс, 
швидше, данина фізкультурному дозвіллю, а не важкій спортивній практиці. 
У мистецтві — складніше: у цьому випадку, особливо за останні десятиріч
чя, високу професійність частогусто важко відрізнити від аматорства, якщо 
останнє спроможеться репрезентувати свій здобуток у хрусткій, гламурній 
упаковці, тож його мовчазно визнають «своїм» та введуть до Храму Муз; 
звісно, на якусь часину, бо й тут існують свої конвенції та неписані ієрархії, 
за якими позірна розхристаність малярського мазку визнається доброякіс
ною та вельми схвальною в Сая Туомблі, та на дух не приймається в почат
ківцядилетанта, невиправдано зачарованого можливостями легкості схо
дження на мистецький Олімп. Його ж допуск на виставку відбувається у яко
мусь окремо взятому проєкті, куди запрошують і диваків та божевільних, 
на кшталт «Енциклопедичного палацу» (2013). Спорт таких винятків не ви
знає, вимагаючи від учасників мало не покутної відданості фахуремеслу.

Якщо копати ще глибше, то в давній венеційській історії спорт вельми 
шанувався, якби для того мало місця не знаходилося. Про знамениту Регату 
тільки лінтюх не згадає, але можна навести приклад «Гри у футбол у Сан
Альвізе», як це зображено в картині ХVІІІ ст. Габріеле Белла, яка демонстру
валася на сумській виставці з зібрань галереї КверініСтампалія. І знову — 
спорт як привід для малярського зображення — чи медитативного замилу
вання, бо навіть тут був присутній елемент арту у вигляді розцяцькованих 
гіпсових воріт, на сходинках яких сиділи знаменосці з міським прапором [3; 
с. 40, 41].

Вивчення двох — лише двох! — аспектів Міжнародної художньої вистав
ки зайвий раз демонструє довільний характер будьяких, найефектніших по
рівнянь — і водночас необхідність їх аналізу, при нагоді — деконструкції, 
але часом — навіть схвалення окремих логічних ходів. Часом найбанальніше 
якимись окільними шляхами наводить на правильну думку швидше та надій
ніше, аніж вчені розумування, до жанру яких, втім, відноситься й цей текст. 
Дворічність проведення виставки — звісно, умовність, через яку не гріх 
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переступити, але переступ важливий та можливий лише за умов певної 
артумовності на правах урочистого винятку. Так само зі стихією «спор
тивного, надто спортивного»: з одного боку, вона виступає як парадигма
тична для мистецтва, з іншого, їй діаметрально та безнадійно протилежна, 
ба ворожа. Будьякі порівняння можуть бути і вбивчими, і дієвотворчими 
для мистецтва; головним є раціонально виправдане дистанціювання від них. 
Кінцевий висновок, утім, песимістичний: сучасне мистецтво — навіть у осо
бі видовищної мегавиставки — розгублено кулиться між усіма різновидами 
масового, дійсно запитаного, справді видовищного. Специфічність його по
бутування перетворює його ж локацію — навіть якщо територія Джардіні 
в кілька разів перевищує площу середньостатистичного футбольного стаді
ону — на добре замасковане та вдало культуризоване гетто. Наше завдан
ня — хоча б ментально вийти за ці межі, припускаючи усякі, найдивніша по
рівняння та аналогії. Перебуваючи у сфері постійної артикуляції — мовби 
вентиляції для суспільних мізків — явище набирає додаткової значущості 
та внутрішньої сили.
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ОБРАЗЦОВАЯ УПАКОВКА 
КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ:

Архитектор Иосиф Каракис на мелованной бумаге

Три причины знать эту книгу

Американский киевлянин Олег Юнаков подарил мне труд о прадеде 
в день знакомства — в ноябре 2016 года, на Русановке, «в тени Гоголя».

Долго я вокруг неё ходил: тяжёлая, горизонтальная, а оттого едва ли 
удобная — нужен порожний стол, чтобы листать, — изобильная калейдо
скопом цветных картинок и непривычно рассыпанными букетами букв раз
ных кеглей, курсивов и расцветки. Вроде понимал, что, мол, «как же иначе»: 
большинство чертежей горизонтальны, вот автор и выбрал такой формат. 
Но можно чертёж предъявить и на развороте, а некоторые из них могут удо
вольствоваться и полосной «марочкой».

Лишь тоненький шнурок закладки смущённо, заискивающестыдливо 
приглашал прикоснуться к страницам этого полиграфического монструозуса.

Во-первых, всё решил персонаж.
Тому, кто приноровлен к архивному поиску, здесь точно не устоять: книга 

полна документов, впервые опубликованных. Какие архивные папки публи
куются полностью, без пропусков и купюр, скопом, «способом фототипиче
ского воспроизведения»? Все эти почеркушки, грамоты, письма, автографы 
итд? К тому же, — с ненавязчивым, выверено точным и полным комментари
ем составителя, который безусловно владеет материалом и — главное — лю
бит его, пиететно относится к каждой цидулке с подписьюпечатью. Это ка
чество не благоприобретённое — это из семейного корневища.

Во-вторых, провокационную мысль озвучил в личной беседе один очень 
чтимый мною архитектор, автор знаковых киевских объектов.

Носятся все с этим Каракисом — а что в нём особенного? Хороший ру
копашный ремесленник, без особой фантазии, но, правда, и без претензий 

Рецензия на книгу:
Олег Юнаков. Архитектор Иосиф Каракис: Жизнь, творчество и судьба

НьюЙорк: Алмаз, 2016. 544 с.: ил. ISBN 9781680820003



Андрей ПУЧКОВ  

144

на оригинальность. Никто не спорит — профессионал, но кричать о нём 
на всех углах едва ли стоит. «Если каждому из нас ставить памятник, площа
дей не хватит и стен для мемориальных досок», — отрезал.

Зависти в интонации говорившего не было, а то б не поверил. Но мысль 
удивила: никто ведь и не кричит, и памятники пока не ставят. Хорошо помнил, 
как в 2002м вместе с Ирмой Каракис, Дмитрием Бражником и Александром 
Червинским трудился над каталогом к столетию Каракиса [1] и как тогда от
крывал для себя творчество незаурядного человека, как изменялся в созна
нии масштаб впечатлений о его личности.

Почти сказочная Фархадская ГЭС, невероятный проект Крещатика 
в трёх уровнях (подземный, наземный и надземная эстакада), блистательный 
футуристический проект жилой застройки Батыевой горы (уступообразные 
дома, террасные, с квартирами в двух уровнях, с террасамипереходами), уди
вительные «Вавилонские башни» на Троещине. Серия прорывов, свёрты
вающих резьбу на профессиональном восприятии, эдакая «Неоконченная 
симфония» Шуберта. Киевские постройки, до оскомины знакомые, однаж
ды привлёкши внимание, вдруг стали понятными, остальное — открыва
лось. Бумажная архитектура? Да нет: отходы архитектурного производства. 
В каждой творческой профессии такого добра довольно, однако у киевских 
архитекторов не встречал. У них всяко лыко в строку, даром бумагу не из
водят. И ещё сознание того, что Каракису не пришлось перестраивать, как 
архитекторам дореволюционной закалки, творческое сознание: он выпе
стован уже в 1920е, строил себя вместе с временем, и такая каждодневная 
новостройка позволяла ему отражать время с точностью, с какой это мо
жет делать только архитектор. Его не понуждали отказываться от прошлого 
опыта, поскольку у него не было прошлого опыта. Он не строил кирпичные 
двухэтажки под «Скобяные товары Расклюева». У Каракиса с каждым про
ектом и постройкой накапливался настоящий, теперешний опыт. И лживо
сти в этом опыте не было.

В-третьих, практикующие архитекторы, чтобы остаться в истории, за
вели в последние десятилетия привычку заказывать о себе тяжёлые весом 
архитектуроведческие монографии. Издательство «А+С» приготовляет 
эти книги до чрезвычайности талантливо. Это льстит самолюбию, посколь
ку здания порой безымянны и всегда безмолвны, а книга, даже если её не чи
тают, стоит на полке и тихим «голосом Левитана» оповещает о персонаже. 
В истории просто затеряться, даже если чтото сделал, потому нужно с ней 
договариваться. С книгой о себе и архитектор не пропадёт, покуда библио
течный стеллаж крепок на стене.

Очень талантливые архитекторы это понимали посвоему: Френк Ллойд 
Райт, откладывая толстый эскизный карандаш, брался за тонкое пёрышко 
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и умничал. Или лекции читал. И Ле Корбюзье выкаблучивался, вбрасывая 
в строку курсив: «Я уверен, что тот, кто не ощущает в себе благодати, 
не имеет права становиться архитектором. И, следовательно, я бы делал 
первые шаги подготовки к этому призванию на почве пропорции, к чему либо 
есть предрасположенность, либо нет» [2]. То есть, они умели дерзко делать 
и письмо, и архитектурную форму: они мыслили, не только возя запонками 
по ватману. Но трудились в ином, привольно каверзном социальном про
странстве, не нашему затхлому чета.

Понятно, что Каракис бы пожал плечами, узнав, что о нём готовится 
книга. Даже если её пишет правнук. Не в скромности дело — скромность 
Каракиса несомненна, — он наверняка понимал собственный масштаб, 
сомасштабность месту и эпохе. Он понимал, что если быть равным сво
ему времени, можно надеяться, что твои произведения хоть сколькони
будь продержатся в истории. Книгу о себе Каракис не заказывал — он её 
заслужил.

Обложка книги Олега Юнакова «Архитектор Иосиф Каракис», Нью-Йорк, 2016
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Счастье осознанных ограничений

Когда человеческий род «строил наиболее замечательно?», — спраши
вает Райт, который и строил замечательно, и мыслил. «Когда ограничения 
были наибольшими и когда, вследствие этого, для того, чтобы строить, тре
бовались наибольшие усилия воображения. Ограничения явно всегда были 
лучшими друзьями архитектуры». Райт добавил: «ограничения сами по себе 
даже теперь представляются лучшими друзьями художника во всех видах ис
кусства» [3]. Ограничения, а не тётя Муза или вдохновение, на отсутствие 
которого уныло кивают прокрастинаторы, — бесперебойный двигатель 
творчества. Без ограничений расплываешься в деле, будто коровья лепёшка 
на стерне.

Творческому человеку порой трудно выставить ограничения изнутри: 
соблазны возможностей властны, как с ними не борись. Потому требуются 
ограничения внешние, то, что отвлекает и тем самым закаляет. Архитектору 
нужен противный заказчик — то ли конкретные Якир (с Уборевичем), пред
ставлявшие государство, то ли какойнибудь «Эммануил Гедеонович», кото
рого представляют его подручные. «Люди эмоционального склада нуждают
ся в некотором руководстве», особенно если ты архитектор, особенно если 
ты советский архитектор, особенно если ты советский архитектор сталин
ского времени.

Владимир Куцевич.
Архитектор Иосиф Каракис. 1980-е.
Гипс, фото
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С одной стороны, практически неограниченные технические возможно
сти (на уровне кустарном, конечно), подпитанные неограниченным финан
сированием и почти даровым трудовым ресурсом, с другой, — творческая 
воля талантливого зодчего, взятая во внешние рамки.

Никакие «заслуженные» с «народными» тебе, еврею, не светят, зато в от
местку за отсутствие регалий и «неудобную» национальность, так и быть, 
в уважении таланта, позволят сделать столько, сколько иному не снилось.

Власть знала: возьмётся Каракис — всякий раз получится профессио
нально сделанная вещь; без лишнего перебора колонн и капителей, удобно 
и надёжно. Порайтовски органично, в экономварианте, правда, с мягким 
отстаиванием собственного мнения.

Процентное соотношение между придуманным и построенным у Ка
ракиса точно перевешивается в сторону построенного: в конце рецензируе
мой книги есть замечательно подробные перечни. Впрочем, всё, что постро
ено, подвергалось «редакции»: искажению или упрощению. А какой редак
тор в те времена пропускал рукопись без двухслойной правки, какой цензор 
не свирепствовал, вымарывая абзацы?

Иосиф Каракис, Павел Савич. Ресторан «Динамо» на Петровской аллее в Киеве. 1932–1934. 
Проект, перспектива
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Иван Леонидов, выдумщик и авангардист, сподобился увидеть вопло
щённой лишь какуюто свою лестницу в ялтинском санатории. Константин 
Мельников, певец формальной диагонали («я почувствовал в диагонали 
чудо»), лишь в нэповские 1920е счастливо реализовался как практик, затем 
стал писать «сонные сонаты» и оправдываться сочинением «Архитектуры 
моей жизни». Не без надрыва и горечи: «я богат и счастливее своих кол
лег. Ни у кого из них нет и не будет такого блестящего десятилетия (с 1922 
по 1931 год) беспрерывных и бесчисленных откровений своего време
ни» [4]. Как же, держи карман шире, а киевский Каракис? Не одним десяти
летием — несколькими исчисляются откровения его. Но в одном Мельников 
афористично, до омерзения прав: «Никакой талант архитектора не спасает 
от гибели лучшие его произведения, если нет ему СЧАСТЬЯ» [5].

Каракису было счастье, трудное: антисемитскосоветское по форме, вы
нужденноснисходительное со стороны заказчика (терпели за талант) и ува
жительновосторженное по реакции современников, а нынче — и потомков.

Когда его из КиевЗНИИЭПа в 1979м отправили на пенсию, не хотел 
он — тихий, чистый и светлый человек — думать, что это от зависти коллег: 
слишком много было Каракиса, один только Каракис на всю Украину, — 
не подведёт, выпендриваться не станет. Как же остальные, амбициозные, 
за счёт кого же им утверждаться? Он же поверяет бумаге: «мне 77 лет. 
Не по своей воле я стал пенсионером. Я здоровый, крепкий, могу быстро 
и долго ходить по 6–8 часов <…> Я могу чертить, рисовать, красить, рабо
тать без очков… Пенсионер — я живой труп, лишённый права заниматься 
своим делом. Почему?» (стр. 388–389). Неужели и вправду не понимал, по
чему от него отделались?

А наивное письмо 1952 года властям в связи с инспирированным Г. Го
ловко увольнением из КИСИ за космополитизм, когда не на что было жить 
(стр. 276–277)?

Каракис, в течение жизни трудно создав внутренние ограничения и вы
нужденнобезропотно приняв внешние, после 1960х раздвинул их грани
цы так, что свободное их расположение начинало мешать лёгким самоогра
ничениям коллег. Он верил в высший смысл. Потому и — книга, в которой 
ограничения эти прочерчены уверенно и грамотно. Она написана Олегом 
Юнаковым, при всём моём скепсисе, образцово.

Неодолимая портретность

Может, оттого, что ещё Талейран, восхитительный французский 
лис, полагал, что хорошая библиотека оказывает поддержку при всяком 
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Иосиф Каракис. Застройка жилого квартала по улице Январского восстания, 3–3Б в Киеве. 
1933–1940. Фрагмент фасада центрального здания
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расположении духа, то ли оттого, что книжки об архитекторах издаются 
приличные, — не столь дань информативности (зачем тогда Google?), сколь 
эстетике, — архитектурная биография вещь большей частью занимательная. 
Если архитектору в жизни повезло строить — читателю забавно разгляды
вать. Порой до зрачковой щекотки.

В книге Юнакова все фотографии, даже реальных объектов, таковы, что 
произведения, на них изображённые, становятся частью утопической архи
тектуры и проходят по её нестрогому ведомству. Каракис не любил, когда 
его здания «не отбрасывают тень» (стр. 273), то есть остаются в проектах, 
но ведь архитекторское счастье стабильно в большом времени и перемен
чиво в малом. Вся утопическая архитектура вылупилась при избытке талан
та из отсутствия реальных заказов. Отсюда не в последнюю очередь Мор, 
Кампанелла, Говард, особенно Яков Чернихов; отсюда социалистические 
идеи, когда все здания и люди равны между собой. Люди мрут, здания рушат
ся, но о будущем архитектору думать нужно. Отсюда перерасход декораций 
Гонзаго и пересортица офортов Пиранези. Зато читателю — приволье: рас
сматривает невиданное. В книге о Каракисе невиданного достаточно, ведь 
аккуратный автор захотел вставить в неё всё, что мог, забыв о наставлении 
Козьмы Пруткова (и Ивана Плюща).

Так, как рассказано визией о гостинце Каракиса в Луганске (узорчатое 
венецианское палаццо), её не увидеть, стоя в вестибюле; чертежи и рисунки 
Фархадстроя заменяют всю электроэнергию, которую эта станция выраба
тывает, и всю мифологию о Фархаде и Ширин, которой гордится изящная 
узбекская словесность.

Книга Юнакова — даже если б не портреты и документы Каракиса, тща
тельно собранные, — это портрет дела, не человека. Наверно, Нестор так 
писал летопись. Здесь летопись в изобилии картинок и воспоминаниях со
временников, за которой, по мнению автора, должны последовать оценки 
потомков.

Впрочем, усталый взгляд, давление, духота в помещении — всё отпеча
тывается на чертеже. Живой человек как бы молча прилагается к тому, что 
натворил, когда ему плохо.

Но адресат работы Юнакова очевиден: можно, выключу в коридоре свет 
и прогуляюсь? А вы здесь один на один с моей продукцией посидите, поду
майте, порассматривайте.

«Этого мишку можно трогать руками», — гласила табличка в киевском 
музее природоведения. А вот хижину из костей мамонта — нельзя. В книге 
Юнакова можно трогать всё, материал в ней так устроен, что просто нельзя 
не потрогать. Это тактильное любопытство как самоцель — тихое, беззлоб
ное, успокоительное, поскольку человеку соразмерно.



Образцовая упаковка культурной памяти

151

Загнать на страницу архитектурного журнала небоскрёб или на страницу 
ботанического баобаб — значит, буквально «унизить», уменьшить их, нака
зать масштабом, вернуть из «варёного» в «сырое», погрозить пальцем: ужо 
тебе. И ЛевиСтросс ловко запахнёт кашне. Показать в печати произведения 
Каракиса — будто выйти за кефиром: улица знакома, люди в очереди те же, 
у кассирши бэйджик привычно набекрень. Не испытываешь семантическо
го неудобства, не хочется поправить галстук и подтянуть сползший носок. 
Всё подомашнему, покиевски.

Художественное начало произведений Каракиса в его незаметности, 
свой скости, и в книге — очевидно. Пока не приглядишься, не увидишь, — 
приглядываясь, понимаешь, что можно бы этого и не делать: естественность 
дорогого стоит.

Разве я знал, что десять лет ходил в (ненавистную) школу работы Ка
ракиса? А вот ведь она, на картинке. Ну, не точно моя — по тому же проекту. 
Однако неясные воспоминания безнадёжного заики о школьном троллинге 

Иосиф Каракис. Жилой дом Киевского военного округа по улице 25-го Октября
(ныне Институтская), 15–17 в Киеве. 1935–1937. Общий вид
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Иосиф Каракис. Художественная школа (ныне Национальный музей истории Украины) 
на Старокиевской горе. 1937–1939. Фрагмент главного фасада, современное фото
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модели начала 1980х почемуто не связываются с архитектурной формой 
здания: Каракис сделал удобно; если бы мог, — и людей поместил бы в свои 
пространства достойных, нормальных, с которыми можно жить долго; 
взял бы на работу вместо комплексующих лузеров вменяемых учителей. В его 
власти была материальная организация процесса, а не человеческие качества 
участников. Организация — безупречна. Участники, увы, всюду одинаковы, 
а в каждую лающую на тебя псину камень не швырнёшь.

Художественное начало как всецелое

По замечанию Лидии Гинзбург, вопрос о художественном начале стано
вится для историка острее на таких участках истории, как история искусств 
или история литературы, — там независимо от метода самый предмет иссле
дования является эстетическим фактом.

В случае с книгой Юнакова эстетическим фактом становится Каракис 
в целостности его бытового (документы, чертежи, рисунки, жизненный 
стиль, семья) и бытийного — дело — смысловыражения. Это его личная 
«всеобщая история архитектуры» в одном томе. Самая книга приходит как
то потом, — и то, когда ощущаешь её физический вес. Даже немногие опе
чатки с описками кажутся мелочью, будто пыль на скоции.

Вот ведь как получается: мало кто из творческих людей осознаёт, зачем 
он здесь, и просто пытается делать то, чего не делать не может; а Каракису 
повезло — он сразу знал, зачем появился, зачем движется в семантиче
ской устойчивости архитектурных приёмов работы над собой и своим де
лом. Твёрдо знал, за психосоматической вежливостью такой скрывая вну
тренний стержень, что диву даёшься: насколько точно понимал окружаю
щее и как в нём себя вести. Изменялся вместе с обстоятельствами, вслед 
за Черчиллем разумно полагая это лучшей формой быть последовательным. 
Луис Салливен разъяснял Райту, что значит «гнилой интеллигент»: чело
век, образованный выше своих возможностей. Каракис точно соотнёсся 
с собой, так, что может быть в профессии архитектора назначен эталоном 
человеческой нормы.

А правнук взял и показал: поэтапно, каждым документом и докумен
тиком, со всеми зачёркиваниями и «не получившимся», разровнял ветхие 
чертежи по складочкам, выровнял по тону в Photoshop’е, добавил здравый 
комментирующий текст, сосредоточив его преимущественно на фактаже, — 
другие разрыхлят. Олег поступил верно: взял указку и стал экскурсоводом. 
Экскурсовод не дятел, экскурсовод это соловейразбойник: не знаешь, в ка
ком месте свистнет. Юнаков собрал звук в точку.
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На стр. 412 есть фотография гипсового профиля Каракиса — бюст рабо
ты киевского архитектора Владимира Куцевича средины 1980х. Совершенно 
медальный профиль: знаменитый абрис Альберти и луврские бюсты Шарля 
Персье и Пьера Леонара Фонтена становятся рядышком. Пора писать пись
мо на монетный двор и выдумывать полосатчатость муара. Норма не должна 
быть идеалом, норма просто должна быть.

Имя и дело Каракиса теперь, с книгой Юнакова, таковы, что он, не имев
ший внятных почестей (кожаное пальто от Якира — почесть?), служит оли
цетворением архитектуры Киева в её самом существенном существе.

Формальности

Когда книга вышла, остаётся только хвалить, но всё же разбавлю сахарме
дович каплей кислых щей.

Практически треть (если не больше) текстового объёма это краткие ви
кипедные справки об упоминаемых персонажах, едва ли необходимые в наше 
блогогаджетовое время: почти все из упоминаемых опытному читателю из
вестны, а на неопытного Юнаков не рассчитывает; его книга — не учебник. 
Создаётся впечатление, будто автор давал эти справки для себя, — о тех, 
кого не знал, и полагал, что не знает читатель, и читателю срочно нужно при
йти на помощь. Хорошо, что в конце нет словаря архитектурных терминов, 

Иосиф Каракис. Предварительные разработки к проекту восстановления и реконструкции 
Крещатика в Киеве. 1942–1943. Перспектива
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которым грешат многие архитектурные издания, но Олег всё равно на стр. 394 
не выдерживает и объясняет, что такое пергола. Портреты Якира (стр. 89) 
и Палладио (стр. 102) кажутся принципиально избыточными.

При высоком техническом качестве печати воспроизведение многих изо
бражений негодно (винен репрограф?): битые пикселы режут зрачок, норовя 
сбить позитив визуальных впечатлений. Происходит это равномерно по всей 
книге (стр. 63, 69, 74 итд). Когда пиксельный дрип сопровождает репродук
ции каракисовских скетчей, опечаливаешься не на шутку.

Более прочего мешают рамочки — пусть тоненькие и блёклые — вокруг 
примечаний и картинок: Каракис и так выставил их внутри себя, стоит ли 
поддакивать ему на протяжении полутысячи страниц? А заполнение каждо
го квадратного сантиметра полосы набора (даже в именном указателе) изо
бражением полагаю не данью разумной экономии полиграфической площа
ди, но детским желанием показать всёвсё, что осталось: ну, как же, Каракис 
не напрасно сохранял все эти аккуратные бумажки.

Прочая мелочёвка: стр. 284 — на шарже вместо Алексея Щусева изобра жён 
Лев Руднев; стр. 370 — техника открытки не гравюра, а литография; стр. 411 — 
в подписи Юрий Бородкин перепутан с Сергеем Нивиным; стр. 509 — «неиз
вестный в галстуке» это Владлен Семёнов (1940–2018), тог дашний главный 
архитектор Харькова; к репродукциям полос еврейского календаря 2002 года 
на стр. 450–452 следовало бы добавить имя их автора: Пинхас (Павел) Фишель, 
замечательный книжный график, руку которого ни с чьей не спутать.

Иосиф Каракис, Наталья Савченко и др. Типовая общеобразовательная школа на 960 учеников. 
1962. Общий вид
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Немного пафоса

«Deus conservat omnia», Бог сохраняет всё. Стоит добавить: всё, что до
стойно хранения: «Deus conservat omnia, quae est repono dignus» (простите 
мою латынь). Если делал дело — пусть маленькое — искренне, останешься, 
и будет тебе писаная потомком книга памятником. Если нет, если только пёк
ся, чтобы остаться, — прахом пойдёт дело твоё и утопнет в Лете. Скажете, 
пафосно? Ничуть.

Каракис очень киевский архитектор, лучший среди тех, кто уму
дрялся здесь построить. Ведь сколько зданий, сколько необычных работ 
Николаева, Городецкого с Брадтманом, Алёшина, Вербицкого, Заболотного 
и Добровольского, а Каракис всё равно своей архитектуркой эдак тихонько 
по бульварчику высвистывает: узнаваем.

Конечно, и Городецкого не перепутаешь, поскольку шармёр, охотник, 
артист. Каракиса не спутать с кемто трудно по иной причине: диковинным 
чутьём чувствовал городскую среду, создавая её — не так, чтоб очень де
ликатно, но без наглости, без выкриков, и всякий раз с эдакой космополи
тической финтифлюшкой, которую трудно описать, но можно почувство
вать. Чтобы точно знать, за что его уволили из КИСИ в 1952м, выписал 
из Малого энциклопедического словаря Брокгауза–Ефрона (1909) опре
деление: «Неправильно понимается космополитизм как противополож
ность патриотизму. Космополитизм не исключает любви к родине, стране 
и родному народу, и даёт лишь высшее мерило для оценки, что истинное 
благо заключается в соответствии человеческим интересам» (репродук
ция на стр. 282). Если горожанину, глядя на здание, удаётся почувство
вать равновесие «Киев — Европа», значит, это Каракис. Если сразу в нос 
eau de Cologne, значит прокиевский «Castel Beranger» Ледоховского или 
болотноафриканские гаудизмы Городецкого (который о Гауди, конечно, 
не знал). Нигде в мире нет такого Каракиса. Только у нас.

Вестимо, за границу он не выезжал (хотя попытки были, уже в 1970е), 
но выдумал себе — чтобы не стыдно перед потомками — свою собствен
ную европейскость, как Габриадзе с Данелией — галактику Киндзадза. 
И не ошибся в попадании: делал в Киеве Европу на удивление точно.

Да, было Каракису в жизни счастье, кроме обязательных несчастий: 
много и хорошо строил; строил нерядовые объекты, за которые не стыд
но; не пропал в сталинской живодёрне; не погиб во время войны; до
жил до старости; более четверти века пожил на пенсии; воспитал учени
ков; посмертно сподобился хорошей книги о себе, а потому и — памяти 
потомков.
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Итак, энциклопедия «Иосиф Каракис» состоялась — со всей возмож
ной полнотой, в достаточно хорошем иллюстративном и фактологическом 
качестве. Теперь дело не столько за вторым изданием, «исправленным и до
полненным», сколько за аналитической монографией об архитекторе, мате
риал для которой систематизирован, упакован. Этот второй шаг необходим, 
чтобы творческий профиль Каракиса был прочерчен в истории архитектуры 
и истории культуры во всей мерой научной ответственности, которую заслу
жил его профессиональный талант и зодческая удачливость.
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МОЛОДИЙ ОЛЕКСАНДР КОРНІЙЧУК: 
КІНОСЦЕНАРИСТ І КІНОНАЧАЛЬНИК

(1929–1934 роки)

Саме на невчасності екранізації п’єси Олександра Євдокимовича 
Корнійчука (1905–1972) «Фіолетова щука» (1930) під назвою «Приємного 
апетиту» наголошує академік Вадим Скуратівський, причому перетворює 
(свідомо?) цю випадковість на політичний прийом і вимагає морального по
карання авторів фільму: мовляв, вийшов на екрани у розпал Голодомору — 
оповесні 1933го.1

«…Погляньмо на історію національного кіно підрадянської доби. Чи воно 
якось відрефлексувало ту гіперкатастрофу? …1933 року вчорашній студент 
(Київського інституту наросвіти), меткий редактор Київської та Одеської “кі
нофабрик” Олександр Корнійчук пише (разом із Хананом Шмаїним) сценарій 
“Приємного апетиту” — про “окремі недоліки громадського харчування”. Тоді ж 
той сценарій було поставлено. Ось так… Сьогодні, з огляду на безберегий ци
нізм тієї, сказати б, кіноситуації, годилося б історіографічно та спеціально філь
мографічно реконструювати її — у повному її гротескнофактичному складі. 
Це ж перша — і тоді остання! — “кінорефлексія” на катастрофу…» [1, с. 39–40].

Аналогічної позиції дотримується і Сергій Тримбач у передмові до по
кажчика часопису «Кіно», в якому було надруковано виїмок сценарію:

«Апофеозом стала публікація уривків сценарію Олександра Корнійчука 
та Ханана Шмаїна “Приємного апетиту”. Фільм з’явився вже голодного 1933го, 
і йшлося в ньому про те, як радикально поліпшується харчування трудящих. 
Справді “актуальні” сюжети, які годі коментувати, — фільмове мистецтво зага
лом і журнал “Кіно” зокрема, перетворюються на органи державної пропаган
ди» [2, с. 17].

1 Фрагмент книги «Тривкий тролінґ трикстера: Метадраматургія Олександра 
Корнійчука», що готується до друку у київському видавництві «Дух і Літера».
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І в обох шановних авторів помилки в написанні імені, що їх я у цитатах ви
правив (Скуратівський пише: «Хаїм Шмайн», Тримбач — «Ханан Шайн»). 
Та попри це, так фарби б не згущати, навіть якщо тлом була людська траге
дія. До того ж, у п’єсі йдеться не про те, як поліпшується харчування трудя
щих, а про те, що не слід годувати начальство гнилими щуками: у нього потім 
діарея і крутить шлунок, а пролетарське населення з цього сміється, і це не 
дуже для авторитету влади добре. Якщо це «перша і остання кінорефлексія» 
на трагедію 1932–1933 років, то й направду дуже цинічна — аж до нерозу
міння, в чому ж тут, власне, цинізм.

Здається, сучасні дослідники зловтішаються: Корнійчуксценарист доби 
Голодомору — так ми на нього всіх дохлих радянських кінособак навішаємо, 
нехай у труні на Байковому перевертається, гнида більшовицька.

Утім, емоції — осторонь; придивимось до фактів.
Історія створення фільму ні в чому не збігається з початком Голодомору: 

повідомлення про перші масові випадки голодування і смертей від голоду 
після неврожаю 1932 року відносять до початку січня 1933 року (Умань 
і прилеглі райони), отже коли 14.12.1932 було прийнято постанову ЦК 
ВКП(б) та РНК СРСР «Про хід хлібозаготівлі в Україні, Північному Кавказі 
та у Західних областях», а 22.01.1933 — директиву ЦК ВКП(б) і РНК СРСР 
«Про запобігання масового виїзду селян, які голодують» (заборонявся виїзд 
за межі території України та Кубані), монтаж фільму «Приємного апетиту» 
на Одеській кіностудії був майже завершений.

Корнійчук, як і решта радянського людства, знав про драконівський «за
кон щодо п’яти колосків», ухвалений 7.08.1932, коли п’єса вже два роки як іс
нувала й перетворена Євдокимовичем на кіносценарій ще десь наприкінці 
червня 1932го. Чому саме тоді?

Поперше, теоретично: тому, що сам Корнійчук у січні 1930го емоційно 
висловився з хронології підготовки фільмів:

«Наше мистецтво взагалі не встигає за тим шаленим темпом, якого набуло жит
тя. В кінематографії ж специфічні умови виробничого процесу ще більш утруд
нюють можливість іти в ногу з життям. Сировина (брак якої тепер дуже заважає 
нормальній роботі) — сценарій — виготовляється протягом 5–6 місяців, фільму
ють приблизно стільки ж, таким чином, на виготовлення фільму треба біля року, 
а за цей час наше життя встигає піти далеко наперед» [3, с. 6].

Отже початок роботи над фільмом можна вірогідно датувати січнем–лю
тим 1932го, коли про неврожай осені 1932 року, звісно, ще й гадки не було.

Подруге, практично: в серпневому числі часопису «Кіно» за 1932 рік 
ішлося про незадовільну роботу Одеської кіностудії в першому кварталі 
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(січень–березень) та «позитивний перелом» у другому кварталі (квітень–
червень), про нові кінофільми «Качиний ніс», «Нові дерев’яні конструк
ції», «Кахівський плацдарм», а також про фільм «Гайдамаччина» (ре
жисер І. Кавалерідзе, оператор М. Топчій) і «майбутню кінокомедію» 
«Приємного апетиту» (сценарій О. Корнійчука та Х. Шмаїна, оператор 
М. Бєльський) [4, с. 6]. Тобто вже в червні йшлося про готовий сценарій 
Корнійчука і Шмаїна, виїмки якого були надруковані в тому ж числі з ко
ментарем автора, що сховався під псевдонімом «Іверс» [5; 6]. Матеріал 
мав потрапити до редакції часопису не менш, як за місяцьпівтора до пу
блікації, — приблизно в червні 1932 року. Та вже 30.10.1932 московська 
«КиноГазета» писала про фільм «Приємного апетиту» як про такий, 
що осьось має вийти на екрани. Майже через рік, 10.09.1933 та сама 
«КиноГазета» та 1.10.1933 «Вечерняя Москва» писали про фільм до
статньо прихильно, і, можливо, ці публікації, що вийшли вже після вщухан
ня Голодомору, лише і можна зарахувати як відголос трагедії: влада знала, 
що робить. Але ж те, що кіно вийшло в самий розпал Голодомору — взим
ку 1933го — вини ані Корнійчука, ані Шмаїна, ані Одеської кіностудії не
має: партія і уряд не ставили творчих людей до відома про свої нелюдські 
плани. Чи варто тепер поєднувати начебто одіозне ім’я Корнійчука з його 
вигаданим цинізмом щодо ілюстрування трагедії, та ще й у такий безбож
ний спосіб?

Це майже те саме, як звинувачувати у потуранні злочинній політиці пар
тії Іллю Ільфа і Євгенія Петрова, які в «Золотому теляті» (1931) зобразили 
старого кухаря Івана Осиповича у нафталіновому фраку. Він колись годував 
принца Вюртемберзького, а тепер вимушений годувати будівельників заліз
ниці в степах Казахстану.

«Покуда шёл митинг, он нервничал, поглядывал на солнце и покрикивал на ко
чевников, которые просто из любопытства пытались въехать в столовую верхом. 
Старик замахивался на них салфеткой и дребезжал:
– Отойди, Мамай, не видишь, что делается! Ах, господи! Соус пикан перестоит
ся. И консоме с пашотом не готово!» [7, с. 267].

Вони просто написали смішну річ, де здоровий глузд старого часу накла
дено на здоровий глузд новизни. Фільм за сценарієм Корнійчука та Шмаїна, 
присвячений маже тому самому — як нове бореться зі старим, і в якому 
знялися, зокрема, Мар’ян Крушельницькій (Жеребков = Звєздоплюєв) 
та Амвросій Бучма (кухар Карпо Бобов), швидко поклали на полицю. 
Добродій «Іверс» назвав комедію однією з кращих на тодішньому екрані [8; 
9; 10; 11]. Отож, Кобилецький помиляється, коли пише, що кінофільмам 
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за сценаріями Корнійчука початку 1930х преса не приділяла уваги, «май
же обходила» їх [12, с. 73].

1930го Корнійчук спільно с Павлом Долиною (1888–1955) написав 
сценарій фільму «Чорні дні» за документальним твором Володимира 
Короленка «Сорочинська трагедія» (1907) — про селянське повстання 
в січні 1906го у селі Сорочинці під час так званої «російської революції 
1905–1907 років». Жандарми арештували активного місцевого мешканця, 
селяни повстали і захопили село. Донські казаки і кавказькі черкеси за уря
довим наказом придушили повстанців, які, розгубившись, не знали, що зі 
своїм захопленим селом робити. Про цей фільм часопис «Кіно» згадував 
принаймні вісім разів у статтях, присвячених фільмам про 1905 рік, друку
вав кінокадри.

Того ж року вийшов на екрани фільм режисера Лазаря Френкеля (1904–
1978) «Два промфінплани» (інші назви: «Будівники», «Свій хлопець»), 
знятий німецьким оператором Йозефом Роною (1878–?) на Київській кіно
фабриці за сценарієм Корнійчука.

«Режисер Л. Френкель починає режисерську розробку сценарію Корнійчука 
до фільму “Два промфінплани”, що покаже в комедійних тонах прорив промфінп
ланів на кінофабриці та на великому металургійному підприємстві й ліквідацію 
тих проривів завдяки змаганню комсомольських ударних бригад обох підпри
ємств. Фільмуватиме оператор Й. Рона» [13].

Олександр Корнійчук, 1920-і
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Олексій Каплер згадував, що Рона був одним із трьох німцівоператорів, 
які працювали в Одесі, причому Рон був типовим німецьким селюком — не
повороткий, захланний, він повільно розумів і знущався над прикріпленим 
до нього випускником Одеського кінотехнікуму, узагалі — «німчура, яка на
дуває щоки». Павло Нечес взявся його перевиховати.

«Никто никогда не узнал, о чём говорил Павло господину Рону, ибо сидевший 
в соседней комнате секретарь дирекции Юрий Михайлович, тихий, застенчивый 
человек, заслышав из кабинета первые же слова Нечеса, выскочил в сад и не возв
ращался до конца рабочего дня <…> Ребята из лаборатории № 2 видели, как Рона 
на согнутых ногах выходил из здания конторы и божились, что волосы у него сто
яли дыбом» [14, с. 457].

Тепер із вихованим у лобовий спосіб німецьким колегою можна було спо
кійно працювати. Серед хлопців з лабораторії № 2 («комсомольського відді
лу» кіностудії) був і її завідувач — спостережливий Корнійчук.

Сюжет фільму: на кабельний завод приходить студентпрактикант 
Лопухов, який швидко стає «своїм хлопцем». Невдовзі його призначають 
на посаду інженера замість звинуваченого у шахрайстві крадійкуватого 
Штокмана. Водночас Лопухов товаришує з колишнім однокурсником, си
ном Штокмана, і вирішує будьщо досягти «красивого життя» — не гір
ше, ніж у Штокмана. Звістка про вагітність дружини ламає його плани, і він 
наказує їй зробити аборт, однак замість аборту Ніна подає на розлучення. 
Лопухов під впливом Штокмана йде на посадовий злочин (продає йому за
водську арматуру); його викривають і заарештовують. Колишня дружина 
після закінчення інституту повертається на завод1.

1931го (або 1932го) Корнійчук переїхав до Одеси і за путівкою ЦК 
ВЛКСМ став працювати на тамтешній кінофабриці завідувачем відділу [15, 
с. 25].

Важко позбутися епізоду із «Золотого теляти», що міцно засів у пам’яті: 
Остап Бендер намагається продати на Першій Чорноморській (тобто, 
Одеській) кінофабриці сценарій багатометражного фільму «Шия» і отри
мати за нього 900 карбованців. Бендер потрапляє на територію фабрики, 
де всі метушаться і пересуваються підтюпцем, крім головного бухгалтера 
(«товариш Супругов»), який, не надто вникаючи, замість дев’ятисот прак
тично мовчки видає невідомому автору невідомо за що триста карбованців. 

1 Свій хлопець. URL: https://vufku.org/found/svijkhlopets/ З невідомих причин 
автором сценарію «Двох промфінпланів» на цьому сайті вказано письменника і сце
нариста Вадима Охременка (1900–1940).
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У 1930му, коли писався роман, німе кіно вже не працювало через настання 
ери звукового кіно, а звукове кіно ще не працювало через організаційні не
поладки, пов’язані з ліквідацією ери німого кіно [7, с. 218]. Коли Корнійчук 
скаржитиметься, що в такомуто кварталі такогото року фільми не зніма
ються, можливо, він пам’ятав цей виїмок із «Золотого теляти» і тихенько, 
поєзуїтському посміхався.

В Одесі замість його улюбленого гарбузового насіння їжею була тюлька.

«Деякий час ми жили з Миколою Бажаном. Скрутно жили. Найкращим харчем 
була тоді у нас тюлька. Бувало, майнеш на Привоз, купиш кілограм тюльки і роз
кошуєш. Вода тільки п’ється» [16, с. 392].

Тут за його спільним з Хананом Шмаїним сценарієм з’явився сатирич
ний фільм «Станція “Пупки”» (або «Свині завжди свині»; реж. Ханан 
Шмаїн, оператори Павло Радзіховський, Володимир Горіцин, худ. Сергій 
Худяков). Авторство Корнійчука у цій стрічці засвідчено: кінорежисер 
Тимофій Левчук, слухач Корнійчука на сценарних курсах, пише, що в соняч
ній Одесі, під час роботи з Іваном Кавалерідзе над фільмом «Коліївщина», 
він часто перетинався з Корнійчуком, бо там же, в павільйонах Одеської сту
дії, режисер Шмаїн за сценарієм Корнійчука знімав веселу комедію «Станція 
“Пупки”» [17, с. 121]. 2015 року примірник фільму російський кінознавець 
Петро Багров знайшов у берлінському Бундесархіві; зусиллями Посольства 
України влітку 2016го його передано до Національного центру Олександра 
Довженка, в листопаді І. Козленко, директор ДовженкоЦентру, запостив 
повідомлення:

«“Свині…” — неймовірно дотепна, динамічна комедія, в якій водночас висмі
юються радянський бюрократизм, доведений до абсурду цілковитим безладом 
та саботажем формалізм, міщанство та провінціалізм, далекі від історичних ви
кликів доби <…> “Свині — завжди свині” — повнометражний режисерський 
дебют Шмаїна <…> В будьякому разі, комедії <…> найдошкульніше оголюючи 
всі вади радянської тоталітарної системи <…> першими підпадали під заборо
ну й нерідко навіть не виходили на екрани. На сьогодні відомо заледве 5 збере
жених українських німих кінокомедій. “Свині…” — поза всяким сумнівом одна 
з найкращих» [18].

Чи додасть «Свиням…» авторство Корнійчука якоїсь моральної якості, 
чи трохи «виправдає» його серед нас, нащадків?

Останнім фільмом 1930х, поставленим начебто за сценарієм Корнійчука, 
був звуковий «Останній порт» («Незабутні сигнали», 1934, прем’єра 1935, 
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один з перших звукових фільмів). Його зробив Арнольд Володимирович 
Кордю́м (1890–1969) начебто за майбутньою п’єсою Корнійчука «Загибель 
ескадри». Всупереч Кобилецькому, який уважав, що «Останньому порту» 
не пощастило у друкованому висвітленні, слід розповісти майже детектив
ну історію.

Кінокритик Л. Гень, заступник редактора часопису «Кіно» й виконую
чий обов’язки відповідального редактора, в статті «Екран на службу обо
рони» (Кіно. 1932. № 19/20 [127/128]. С. 15–16) згадує, що 1932 року 
Одеська кіностудія працювала над чотирма фільмами: «Кахівський плац
дарм», «Рейд», «Океан» та «Загибель ескадри» (реж. А. Кордюм). Утім, ві
домо, що п’єсу з аналогічною назвою написано Корнійчуком лише 1933 року, 
сценарій однойменного фільму — 1934 року, а на екрани він вийшов 1935-го.

Це хронологічне непорозуміння стало причиною декількох публікацій, 
в яких Корнійчука злорадно звинувачено у плагіаті.

Що таке плагіат? Прометей до певної міри теж був злодієм.
Можна слідом за Тимофієм Пніном пожартувати?

«Культура вообще живёт воровством. В творчестве таится вор, в хищении зре
ет восхищение, искусство начинается с искуса, а красота, похоже, постоянная 
спутница глагола “красть”. В конце концов, в основе греческого слова auctor — 
глагол augeo, означающий “присоединение” и “приумножение”. Увидев роско
ши Версаля, Маяковский отчеканил формулу природы прекрасного в его наци
ональном понимании: “Таких и вторых построить нельзя, / Хоть целую жизнь 
воровать”. Но как рождается шедевр? Талант — находит, гений — крадёт <…> 
Особой изощрённостью отличаются похитители сюжетов. Они маскируются 
так тщательно, что и не поймёшь: то ли со шпаргалки списывал, то ли в зеркало 
подглядывал. Цепляясь за Стендаля, Лермонтов пишет “Героя нашего времени” 
(Печорин начинает сюжет там, где Сорель его завершил). Заглядывая в “Идиота”, 
сочиняет “Фиесту” Хэм (совпадает не только расклад ситуаций, но и финаль
ная фраза, хотя образ главного героя вывернут наизнанку). Переиначивает го
голевскую “Шинель” Акутагава: в “Бататовой каше” герой получает желаемое 
в огромных размерах…
Похищение же идеи можно сравнить с киднеппингом. Гончаров до самой смер
ти был уверен, что Тургенев уволок замысел “Обрыва”, да и написал “Дворянское 
гнездо”.
Бродячие сюжеты, любимые темы, вечные вопросы. Где же кончается заимство
вание и начинается плагиат?» [19].

Ні, читачу, я не збираюся цією дотепною лірикою виправдовувати нечес
ність сучасних дисертантів, які методом «Ctrl-C + Ctrl-V» шиють «наукові 
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тексти» зі шматків поганих мережних рефератів і недолугих вишівських по
сібників. Не збираюся і сперечатися з тими дослідниками, які, посилаючись 
на авторитети, показують, що сюжет п’єси «Загибель ескадри» Корнійчук 
украв у режисера Кордюма і прозаїка Охременка.

А ще натякають, що це Олексій Миколайович Толстой допомагав до
водити текст «Загибелі…» до пуття. Втім, що поганого в тому, що досвід
чений російський граф «творчо допоміг» молоденькому початківцю — 
«комсомольському графу» — в його літературних справах, що від того 
стали лише кращими? Люди одного суспільного страту мусять допомага
ти один одному.

Серед аргументів є смішні (приміром: як міг початківець у 28 років на
писати епічну драму про моряків, виявити неабияку обізнаність із флот
ськими звичаями, побутом, мовою? Не забуваймо, що перша п’єса Ґенріка 
Ібсена «Богатирський курган» ішла на норвезькій сцені, коли автору ледь 
виповнився 22 роки), є начебто документально переконливі [20]: з по
силаннями на спогади Гуменної (її упереджене ставлення до Корнійчука 
є наочним), на свідчення Юрія Тамарського і спогади Арнольда Кордюма 
«Прошлое, которое остаётся с нами» (1965). Розповідь Кордюма «доби 
хрущовської відлиги» зведено до того, що сюжет майбутньої стрічки 
під назвою «Загибель ескадри» Кордюм склав із київським прозаїком 
Вадимом Охременком1. Але той через постійні відрядження (кореспон
дент «Правды» в УРСР) був змушений відійти від роботи над фільмом. 
Режисер звернувся по допомогу в сценарний відділ, познайомився там 
із Корнійчуком і показав йому незавершений сценарій. Сюжет драматур
гові сподобався, і він згодився допомогти довести його до пуття. На ти
тульному аркуші сценарію з’явилися прізвища його авторів — Кордюма 
і Корнійчука. Потім Юрій Тамарський, оператор «Останнього порту» 
сказав, що «на початку своєї драматургічної кар’єри Олександр Корнійчук 
уславився тим, що вкрав сюжет “Загибелі ескадри” та подав його на конкурс 
нових театральних п’єс як свій».

Не стану далі переказувати дослідницьку аргументацію. Ліпше перекажу 
свідчення Івана Ле (1895–1978) про історію створення п’єситрагедії і сцена
рію фільму, оскільки на них із сучасних обвинувачів ніхто увагу не звернув.

1 Спроба не лише Гуменної [21, с. 237–238], а й сучасних дослідників зганьби
ти Корнійчука за допомогою Кордюма наражається ще на такий факт: дружина 
Кордюма — Лідія Миколаївна КордюмОстровська (1909–1986) — була ініціатором 
постановки і режисером документального фільму «Олександр Корнійчук» до його 
65річчя на студії «Київнаукфільм» (1970). Навіщо б їй знімати фільм про плагіато
ра «зі стажем» твору свого померлого чоловіка?
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Корнійчук, мешкаючи в харківському готелі, раптом рішучо відмовля
ється їхати з Іваном Леонтійовичем до Москви на якийсь пленум, мотивую
чи тим, що працює над новою п’єсою. Шкода, що немає хоч приблизної дати 
цієї події. Навіть тему і назву Корнійчук не назвав, хоча Ле кортіло знати.

В інтерв’ю часопису «Червоний шлях» (1933. № 10) Корнійчук зізна
вався, що

«разом із режисером Шмаїним написав комедійний сценарій “Приємного апе
титу” (фільм уже вийшов) та з режисером Кордюмом — тоновий сценарій 
“Незабутні сигнали”, що зараз фільмується. Тепер я працюю й закінчую п’єсу 
трагедію “Загибель ескадри”. Матеріал п’єси — історичний факт виключного зна
чення — загибель Чорноморської ескадри 1918 року» (5 : 121).

Про «Незабутні сигнали» жодних інших свідчень я не знайшов, 
але вказівку на роботу над «Загибеллю ескадри» вважаю точною: нема кому 
і для чого було фальсифікувати це повідомлення. Якщо число «Червоного 
шляху» було подано до складання за пару місяців до жовтня (коли журнал 
з інтерв’ю вийшов), це свідчення слід віднести до кінця літа 1933 року.

Корнійчук розповів Іванові Дузю деталі:

«Основним збудником для творення п’єси була книга старшого лейтенанта 
В. Кукеля “Правда про загибель Чорноморського флоту 1918 року” [22], фак
тичного командира есмінця “Керчь”, що потопив ту частину ескадри, яка від
мовлялася повернутися з Новоросійська в Севастополь. Це об’єктивна, підкрі
плена документами розповідь активного учасника тих героїчних і трагічних днів. 
Але тільки об’єктивна розповідь».

Далі — звичайна міфологія, рятівне камлання:

«Цього для мене було мало, і я звернувся до праць Володимира Ілліча Леніна» [15, 
с. 26].

У виступі на нараді працівників театрального мистецтва в Харкові у лис
топаді 1933 року Корнійчук знову каже про нову п’єсу:

«Понад два роки тому я почав працювати над п’єсою (тобто приблизно 
1931 року. — А. П.). Спершу здавалось: “Загибель ескадри… 18й рік…” Треба, 
значить, показати тих самих “братішків”, яких я до того бачив в інших п’єсах. 
Почав працювати. Написав я, здається, три картини, прочитав їх товаришам 
письменникам, критикам. “Нічого, — говорять, — публіка на “ура” сприйме…”
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Поїхав потім у Севастополь, де, як мені казали, зараз працюють учасники подій 
18го року» (5 : 136).

Що було потім, дізнáємося іншим разом, тут важливо вказати на дату по
чатку роботи над п’єсою: приблизно 1931 рік.

А тепер Іван Ле:

«Саме в ці роки винесла мене доля на посаду завідувача художнім відділом у но
вій, ще й не добудованій [за проєктом архітектора Валеріана Рикова] Київській 
кінофабриці. То була марудна праця організатора, починаючи від сценарію і аж до 
готового фільму. Художній відділ прийняв на себе величезний потік, просто зли
ву сценаріїв, а це ще й режисери, численні їхні штати на виробництві картини, 
це й актори. В тих кадрах на той час опинився й Арнольд Кордюм зі своєю згодом 
голосовою “Джальмою” і… зі сценарієм на тему загибелі ескадри! Для мене сама 
тема не була новою, бо ж я знав, що над нею працює Корнійчук.
Одного дня до мене зайшов Арнольд побалакати про свою творчу “невдачу”. 
Невдача полягала в тому, що Корнійчук майже два роки вже працював над п’єсою 

Олександр Корнійчук та Микола Яковченко. 1960-і
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“Загибель ескадри”, закінчує її. А він, не знаючи про це, працював над сцена
рієм. Радимось, зіставляємо терміни початку праці обох і доходимо висновку, 
що найправильніше буде поговорити Кордюму про це з самим Корнійчуком. 
Кордюм, звісно, не впав у розпач, дізнавшись про такий збіг. Безперечно, для ньо
го, як і для кінофабрики, тема загибелі ескадри багато важила. Але ж і Корнійчук 
як автор кіносценарію цілком задовольнив би нас.
Корнійчук навдивовижу спокійно, навіть з ентузіазмом сприйняв повідомлен
ня Кордюма. Другого ж дня вони обидва приїхали в Київ. Звісно, я був радий 
зустрічі.
– Іване, голубчику, що за тривога тут у вас? Та це ж прекрасно! Теми загибелі ес
кадри вистачить на десятки творів у всіх існуючих жанрах. Я написав п’єсу, поки 
що — варіант. Та п’єса — це мій творчий жанр драматурга. Кордюм — кінорежи
сер і сценарист по цій же темі. Я охоче допоможу вам створити кіносценарій… 
Тим паче, що і Кордюмом зроблено багато. Добре було б загітувати когось із про
заїків на цю тему. От і романюга вийшов би!» [23, с. 63].

Певно, не варто підозрювати Іван Ле в бажанні якось вигородити «плагіа
тора» Корнійчука, який «украв» у Кордюма сюжет. Звідси зрозуміло, що на 
п’єсі стоїть одне авторське ім’я, а на сценарії — два: Кордюм і Корнійчук. 
Тому на здивування сучасних дослідників тим, що в Корнійчука підступно 
«піднялася рука» подати п’єсу на всесоюзний конкурс лише за власним іме
нем, слід здивуватися своєю чергою: він же не обопільний сценарій подавав, 
а власну п’єсу.

Думку:

«17 лютого 1933 року, коли стрічку саме фільмували, Раднарком СРСР оголосив 
Всесоюзний конкурс на найкращу радянську п’єсу. Корнійчук зрозумів: це шанс 
пробитися. Але оскільки з його власним доробком у Москву не поткнешся, він 
і скористався майже готовим сюжетом про останні дні чорноморської еска
дри» [20, с. 128] —

слід вважати як не намаганням принизити автора п’єси «Загибель ескадри», 
то дослідницьким непорозумінням.

Постанова РНК СРСР про оголошення конкурсу була прийнята 
17.02.1932, тобто роком раніше; стрічку почали фільмувати 1934го, ви
йшла вона на екрани 1935го, і домовленості співавторів сценарію були до
тримані. Вакуленко вважає, що неувага до фільму пояснювалася появою 
п’єси, яка і привернула увагу критики. Втім, сучасні дослідники «нагнітають 
обстановку»: мовляв, подальші долі учасників цього фільму склалися трагіч
но через примару всевластя ОДПУ, з яким співробітничав Корнійчук — ну, 
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не міг не співробітничати такий успішний молодик. Так, Кордюм був «зму
шений залишити ігрове кіно, виїхати з Києва й фільмувати в Узбекистані» 
(у 1935–1940 роках працював на Ташкентській кіностудії, де 1939 року зняв 
ігрове кіно «Азамат»); Тамарський пішов у документальне кіно, «а зго
дом узагалі опинився в Бразилії» — направду просто втік разом із німцями 
й іншими українськими діячами 1943 року від «визволеного» Радянською 
армією більшовицького раю. З акторів: Петро Масоха 17 років не знімав
ся (неправда: знімався у фільмах «Інтриган» (1935), грав Івана Половця 
у «Вершниках» за Яновським і червоноармійця у «Щорсі» 1939 року), Луку 
Ляшенка двічі заарештовували, Степана Шагайду — розстріляли (найпев
ніше за компанію з Лесем Курбасом, ніж за зйомки в одному із 26 фільмів). 
«Випадковий збіг чи прибирання небажаних свідків?» Свідків чого? Навряд 
чи є здоровий глузд у звинуваченні власно створеної міфології в розпливчас
тості й невідповідностях.

Ще доводиться читати про Корнійчука таке, найновітнє:

«Не без впливу цього “комсомольського графа” на 10 років засудили критика 
Петра Колесника, заборонили фільм Івана Кавалерідзе “Прометей”, режисера 
Григорія Чухрая звільнили з кіностудії ім. Довженка, Гната Юру позбавили керів
них повноважень у театрі ім. Франка, а Максима Рильського включили до “чор
ного списку” Кагановича» [24].

Звідки авторка черпає відомості? Напевно, з тієї самої міфології. Якщо 
вірити іншим міфам, фільм «Прометей» (за мотивами творчості та біо
графії Шевченка) заборонили 1936го на вимогу Сталіна: вождю начебто 
не сподобалося, що на екрані росіяни програють війну на Кавказі. Петро 
Колесник 1934 року активно цькував Миколу Зерова, виступив із наклеп
ницькою статтею «Плач Ярославни, або Агонія буржуазнонаціоналіс
тичної камени» («За марксоленінську критику». 1934, № 4) і був засу
джений за доносом — чому саме Корнійчука? Григорій Чухрай працював 
на Київській кіностудії (тоді ще не «імені Довженка» — той був живий) 
у 1953–1955 роках, звідки спокійно і радісно перейшов на «Мосфільм». 
З нащадком наполеонівського солдата і засновником Театру імені Франка, 
який ставив всі п’єси Корнійчука з «Макаром Дібровою» включно, Гнатом 
Юрою трапилося таке: 1954го з Москви прийшов наказ зняти його з по
сади головного режисера («за власним бажанням»), призначити на по
саду харків’янина і курбасівця Мар’яна Крушельницького: Юра став ря
довим артистом і режисером. За рік схаменулися і зробили його худож
нім керівником, Крушельницького — головним режисером. Пояснили 
в ЦК: «Тепер керуватимете вдвох, як ото у МХАТі Станіславський 
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і Немирович!» — «А хто з нас буде Станіславським?» — незворушно 
спитав Юра.

«Дружбу Корнійчук і Юра пронесли через усе своє життя, незважаючи і на дея
кі розходження та незгоди, що, природно, іноді виникали. Та я добре знаю, бо не 
один раз чула від Олександра Євдокимовича і від Гната Петровича, що взаємна 
пошана і любов між ними залишилися незмінними» [25, с. 42].

До сімдесятиліття Гната Юри (січень ’1958) Корнійчук оприлюднив 
у «Вечірньому Києві» (31.01.1958) привітання, де є таке славослів’я:

«Не тільки вистави за моїми п’єсами, а й усі інші спектаклі класичної спад
щини і радянської драматургії, які ти поставив як великий режисер, всі обра
зи, які ти створив, самобутній колоритний актор, виразно позначені ідейною 
партійною спрямованістю, глибокою народністю й правдивістю, яскравою 
театральністю <…> Творчі зустрічі з тобою, творча радість у нашій спіль
ній багаторічній праці у Театрі імені І. Франка назавжди лишаться в моєму 
серці» (5 : 343).

Однією рукою писати здравиці, а іншою кляузи — не було в характері 
Корнійчука: попри всі особливості його характеру, двоїстість його душі, зу
мовленої часом, обставинами і «місцем дії», він все ж таки був чемною лю
диною, і опускатися до наклепів собі не дозволяв. (На відміну від щиросерд
ної Наталі Михайлівни Ужвій1.)

Про «чорний список» Кагановича з Максимом Рильським промовчу: 
треба звернутися до спогадів Хрущова — там ціла історія, як Сталін наказав: 
«Передай этому дураку Успенскому — пусть не трогает Рыльского» (йдеть
ся про список наркома внутрішніх справ УРСР Успенського, який подав його 
Хрущову на затвердження).

Усе, крапка. Більше не звертатиму увагу на такого роду «розвінчання га
небної, антилюдяної діяльності» Корнійчука, назавжди зупинюсь у деміфо
логізації його постаті. Втім, приємно, що постать ця все ж таки перебуває 

1 «Вона розрядилась на адресу Леся Курбаса обвинуваченнями, яких не чути було 
навіть із уст “вусппівських” погромників. Та сама Наталія Ужвій, яка кілька днів тому 
з ревними сльозами на очах клялась своєму вчителеві Лесеві Курбасові в невідступ
ності й вірності його мистецьким постулатам і його твориву театрові “Березіль”, — 
тут, теж із сльозами на очах… жалілась партійному чиновникові на “диктатора” ре
жисера, який паралізував її творчу індивідуальність, відривав співробітників театру 
від радянської дійсності» [26].
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посеред сучасної наче наукової уваги в такий чудернацький, укотре пере
кручений спосіб.

Але заради правдивості згадаю один призабутий займавий документ, який 
ані Корнійчук за життя, ані упорядники його посмертного п’ятитомника 
1986–1988 років не включили до зібрань текстів.

Мовлю про його доповідь на Першій кінонараді при ЦК ЛКСМУ «Творча 
метода української радянської кінематографії» влітку 1931 року в Харкові.

26річний начальник юнацького сектору Київської кіностудії, автор вже 
двох п’єс і двох кіносценаріїв, який невтомно працює над «Штурмом», 
«Станцією “Пупки”», «Фіолетовою щукою» та її кіноваріантом 
«Приємного апетиту», викроює час для укладання розміром у більш 
ніж друкований аркуш власного бачення форм становлення українського 
кінематографу після прийняття 1929 року першого тематичного плану філь
мування на Київській та Одеській кіностудіях. Намагається не так для аудито
рії, як для себе розібратися, яким шляхом слід рухатися, аби тебе нормально 
сприймали в творчому кінотоваристві.

Коли Кузякіна 1958 року казала, що гострота інтуїції Корнійчука
драматурга виявилася в тому, що він зумів відчути нові потреби, які висува
ло життя, що осьось мусили стати «на порядку денному», і на повний го
лос заговорив про них [27, с. 182], — вона, найімовірніше, сама не до кінця 
розуміла, наскільки влучним було таке спостереження. Зовсім молодою лю
диною Корнійчук зрозумів принцип «тримати носа за вітром», якщо хочеш 
бути пластичним і витривалим, щоб тебе не можна було застати зненацька, 
в стані творчого розпачу.

У доповіді Корнійчук розглядає декілька фільмів останніх двох років 
(1929–1930) щодо їхньої відповідності запитам пролетарської культури. 
Ми вже відвикли від такого роду текстів, розшукати їх важко, тому прошу 
трошки згадати, в якому словесному лайні вимушено перебувала радянська 
людина.

«Особливості реконструктивного періоду, періоду успішної побудови фунда
менту соціалізму в країні Рад, успішна боротьба з рештками капіталізму в нашій 
країні, ліквідація куркульні як класу, боротьба на два фронти з правою небезпе
кою, як головною, та лівими закрутами, боротьба з великодержавним та місцевим 
шовінізмом, колосальні зрушення в нашій економіці внаслідок успішного вико
нання п’ятирічного плану, — все це не тільки висуває низку нових проблем пе
ред мистецтвом як надбудовою, але и примушує його перебудуватись, щоб стати 
справжньою зброєю в руках пролетаріату, в боротьбі за соціалізм» [28, с. 57].

Після таких застережень чекати на щось приємне не слід.
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Корнійчук послідовно дає по шапці Дзизі Вертову:

«Фільми Дзиґи Вертова “Одинадцятий”, “Людина з кіноапаратом”, “Ентузіазм” — 
ми бачимо, як режисер неспроможний відбити процеси індустріалізації нашої 
країни, процеси соціалістичного будівництва, ентузіазму робітничих мас, а за
мість цього є окремі шматки машин, заводи, димарі, за якими не видно людей. 
Цілеспрямованість фільму режисер рятує написом, але це не допомагає. Складні 
соціальні проблеми підмінюються рухом машин, рухом продукції заводів — трак
тори, комбайн тощо».

Потім — його брату Михайлу Кауфману:

«Коли згадати “Весну” (правильно: “Оповесні”. — А. П.) Кауфмана, де естет
ський підхід до матеріалу яскраво позначився, особливо в тих місцях, де Кауфман 
вдається до біологізму (весна в природі) і ці біологічні категорії ставить поруч 
з категоріями соціального порядку, зводить соціальні процеси до біологічних, все 
це примушує нас шукати коріння цієї “творчої” методи. Ці коріння треба шукати 
в світогляді представників цієї школи представників дрібнобуржуазної інтеліген
ції, попутників в кіномистецтві» [28, с. 61].

Дісталося й Довженкові, але більш тонко, вітіювато, з надміром туманної 
марксистської риторики:

«“Земля” Довженка революційний фільм високої художньої майстерності, 
але в основі своїй механістичний. Механістичність фільму — зведення складних 
соціальних процесів класової боротьби на селі до процесів біологічних. В цілому 
фільм в час його виходу на екран вже був відсталий від життя — від тих процесів, 
що точились на селі. Сам Довженко з’ясував це тим, що фільм робиться 8 міся
ців, і тому не можна догнати життя. Така діалектика була цілком вірно схаракте
ризована тов. Воробйовим у журналі “Критика” як арифметика, а не діалекти
ка. І справді, справа не в часі, а справа в світогляді, творчому методі режисера. 
Творчий метод режисера Довженка на той час базувався не на методі матеріаліс
тичної діалектики, а стояв між ідеалізмом та матеріалізмом» [28, с. 66].

Про що саме йдеться, слід перепитати у марксистів, та звідки зараз 
їх узяти?

Але не варто вважати Корнійчука простим погромником. Він погромник 
вдумливий — точно вказує і на позитив. Приміром, щодо Вертова і Кауфмана 
з «Кіноока»:
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«Що позитивного було в цій школі? Це те, що на першому етапі розвитку нашої 
радянської кінематографії, коли на наших екранах квітнув псевдореволюційний 
фільм, коли не було ще нових кадрів і режисери з дореволюційною буржуазною 
кінематографічною практикою створили радянську революційну “клюкву”, шко
ла кінооківців вперше подала нам факти соціалістичного будівництва, нехай по
верхово, механістично, але на той час, серед зливи псевдореволюційних фільмів, 
це був певний революційний крок, вони перші підійшли до робітничої темати
ки, хоч і не могли заглибитись, не могли охопити явища в їх діалектичному роз
виткові, діалектичній єдності протилежностей, не піднялися до синтези певних 
соціальних процесів» [28, с. 61].

А ось щодо Довженка, курсивом:

«На цій нараді ми не можемо не відзначити, що тов. Довженко перший режисер, 
який з дня організації юнацького сектору на київській кінофабриці надзвичайно 
чуйно поставився до його роботи і ввесь час допомагав і допомагає в роботі мо-
лодих режисерів-комсомольців, цим допомагає нам в створенні нових пролетар-
ських кадрів» [28, с. 67].

Нагрудний знак лауреата 
Премії імені О. Є. Корнійчкуа
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Уміє молодий кіноначальник знайти позитивне навіть у таких запеклих 
формалістів і механіцистів, антидіалектиків, техніцистів, махістів, буржу
азних запроданців і взагалі людей хибного світогляду, як Вертов, Кауфман 
і Довженко, Кордюм і кінокритик тов. Савченко; натомість у «кінокритика 
тов. Єрофієва» він нічого позитивного знайти не зміг — так і лишився тов. 
Єрофєєв з його негативностями.

Дісталося фільмові Арнольда Кордюма «Вітер з порогів» (або «Останній 
лоцман», 1929): будинок старого лоцмана, який все життя водив судна че
рез Дніпрові пороги, призначений на злам через будівництво Дніпрогесу. 
Найбільше журиться батько: гине звичний уклад великої родини. Але діти, 
що стали першими будівельниками Дніпрогесу, не поділяють переживань 
старого.

Чи не вбачаємо тут тематичну перекличку з «Кам’яним островом»? 
Може, теж запідозрити Корнійчука у викраданні сюжету?

Утім, прискіпливий Корнійчук карбує вбивчі вади фільму:

«Режисер Курдюм (він тоді ще не був Кордю́мом. — А. П.) боровся зі сценарі
єм, переробляв кілька разів, але перемогти остаточно не зміг, і на екран вийшов, 
що особливо болюче, зпід рук комуніста, фільм, в якому змазана класова бороть
ба <…> В фільмі залишилось соціалістичне будівництво Дніпрельстану мертвим, 
статичним, не кінематографічним, а фотографічним масивним тлом. Замість ве
личі соціалістичного будівництва у фільмі шароваристе “українське” село, нату
ралізм найпоганішого ґатунку так званих малоросійських театрів. (Весілля, без
конечне пияцтво, лоцмани похристиянському, біля Миколи святого моляться 
перед від’їздом, парубки у вишиваних сорочках тощо.) Жодної класової дифе
ренціації, все підмінене боротьбою традицій. Отже, самий матеріал сценарію, 
його ідейне спрямування притягло режисера до театральщини солоденьких естет
ських пейзажів, до ультранатуралістичного смакування деталей (скубуть курей, 
киплять казани, готуються до весілля заквітчані парубки і мчить на возах п’яна 
ватага). Отже, цей провал режисера Курдюма для нас цікавий не взагалі, а він му-
сить поставити руба питання про кадри сценаристів, про кадри людей, що да-
ють ідейну основу майбутнього фільму» [28, с. 65].

Неважливо, що потім, за два роки, з Арнольдом Володимировичем й зга
даним оператором Йозефом Роною, який фільмував «Вітер з порогів», 
Корнійчук робитиме фільм «Загибель ескадри». Важлива важкість розу
міння: що хотів сказати доповідач, яку саме думку донести? Про відсутність 
у фільмі «класової диференціації»? Кого з ким диференціювати — батька 
з дітьми? Лоцмана з будівельниками? Чим він бажав би замінити український 
колорит фільму? Яким інтернаціоналізмом? І це — на Дніпрових порогах?
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На такій облудній риториці побудовано всю доповідь.
Утім, висновки за нею достатньо конкретні: 1) засміченість кадрів україн

ської кінематографії дрібнобуржуазними митцями, які заважають лівим по
путникам боржій наблизитись до пролетарських митців і мають на них вели
кий вплив; 2) певне опортуністичне ставлення незначного партійного ядра, 
що працює в українській кінематографії, до процесів диференціації (чого? 
кого з ким?), до процесу створення міцного пролетарського ядра; 3) ізольо
ваність від пролетарської літератури, від її основних організацій ВУСПП, 
«Молодняк»; 4) відсутність планової підготовки пролетарських кадрів; 5) 
відсутність консолідації комуністичних пролетарських сил на кінофронті; 
6) низький теоретичний рівень і кустарництво в методах роботи, квола бо
ротьба за опанування філософії пролетаріату — марксистськоленінської 
діалектики [28, с. 68–69].

З одного боку, вся ця нудота — «побудова соціалізму екранними засо
бами» (Є. Марголіт) — не в’яжеться з репліками персонажів його «моло
дих» п’єс, з іншого, — яким щитом, якою бронею гучних і фальшивих (себ
то «правильних») слів Корнійчук прикривав справжню творчість, причо
му, здається, робив він це з такою самою невимушеністю, як і писав п’єси. 
Йому навіть це подобалося, свідчило про неабияку майстерність нанизування 
«правильних» слів одне на одне, і неважливо, що там іноді мало смислу — 
важливо, що є запал, що він може бути і трибуном, може «глаголом жечь» 
серця полохливих слухачів, які мусили всю цю «галіматню» (М. М. Дьомін) 
вислуховувати.

Але Корнійчук був настільки витончений у підтекстах, що лише компара
тивні вправи дають можливість переконатися у цьому.

Приміром, у «Фіолетовій щуці»:

«Оксана. <…> Проблеми складні. Ми на засіданнях семінару розбираємо 
деборінщину.
Марія. Що таке?
Оксана. Ухили філософа Деборіна. Хлопцям важко. Все це складна матерія, тон
ка. І хоч не все зрозуміло, але захоплення велике» (1 : 162).

А ось у доповіді:

«Боротьба за правильну ленінську лінію широко розгортається на ідеологічно
му фронті, зокрема в філософії (боротьба проти деборінщини, меншовикуючого 
ідеалізму та механіцизму), в літературі (боротьба з переверзіанством, нацдемів
щиною, воронщиною) тощо» [28, с. 57].
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Приміром, про академіка Деборіна пам’ятають лише записні історики 
радянської філософії: партійною постановою «Про журнал “Под знаменем 
марксизма”» (25.01.1931), яким керував Деборін, визначено, що, «відрива
ючи філософію від політики, не проводячи в усій своїй роботі партійність 
філософії і природознавства, [група,] яка очолювала журнал “Под знаменем 
марксизма” [Деборін, Карєв, Стен та ін.] воскрешала одну із шкідливих тра
дицій і догм II Інтернаціоналу — розрив між теорією і практикою, скочую
чись у низці найважливіших питань на позиції меньшовикуючого ідеалізму». 
Звісно, піди розберися на семінарі, про що йдеться, а рекламувати цю бана
люку потрібно.

А от згадка про переверзєвщину («переверзіанство») якраз те, до чо
го Корнійчук як літератор повинен був мати безпосереднє ставлення і, обу
рено згадуючи літературознавчу концепцію Валер’яна Федоровича Пе
реверзєва (1882–1968), сконцентровану в його чудовій книзі «Творчість 
Достоєвського» (1928), сам потерпав акурат від переверзєвщини, на дух її 
не зносячи.

Не лякайся, читачу, ця модель нескладна.
Зводячи весь літературний процес до двох елементів — стилю й обра

зу, — Переверзєв уважав, що літературний стиль є відтворенням життєвого 
стилю певної групи, а образи — відтворенням соціального типу певної гру
пи або «соціального характеру».

Він очевидно рухався за думкою Девіда Юма, висловленою 1739 року:

«Шкіра, пори, м’язи і нерви у поденника зовсім інші, ніж у знатної людини; 
те саме можна сказати про його почуття, вчинки і манери. Різниця в стані впли
ває на всю організацію [людини], як зовнішню, так і внутрішню; а ця різниця 
в стані виникає необхідно, оскільки одноманітно, із необхідних і одноманітних 
принципів людської природи» [29, с. 445–446].

Отже, художник створює живі особи, характери, а не систему ідей; ана
ліз художнього твору повинен бути аналізом живих образів, а не пошука
ми тих ідей чи поглядів. Людина з усіма її складнощами, а не ідея з усією 
її величністю, — головне в літературі. Здатність письменника зображувати 
живі особи і характери Переверзєв дотепно обмежував здатністю зобра
ження лише того страту, до якого належить письменник, дещо механічно 
зводячи до цього всю проблему «класової детермінованості літературно
го творчості». Отже, будьякий художній образ містить лише автопортрет 
певної соціальної групи і будьяке зображення письменником образів «чу
жої класової дійсності» (наприклад, літератор із селян не може адекват
но зобразити поведінку професора університету: не через те, що не хоче, 
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а через те, що принципово не може — інший життєвий вишкіл) є маску-
ванням власної класової дійсності. У будьякому образі, що зображає чужу 
соціальну групу, такий письменник встановлює лише «переодягненого» 
представника звичної для письменника соціальної групи.

Такі думки вголос, а тим паче друковано, не можна було виголошува
ти (правда, книжку про Достоєвського Переверзєв писав ще в царсько
му заслан ні): більшість радянських письменників тієї доби (та й, при
родно, нада лі) аж ніяк не відносились до інтелігентних верств, і вказува
ти на їхню обмеженість і «брудні нігті» було в 1920і образливо і вкрай 
небезпечно.

Корнійчук та його колеги, звісно, повинні були образитись. Але якщо 
інші просто надули губки, Євдокимович взяв корисне спостереження 
Переверзєва до пильної уваги і почав працювати над собою — аби й ви
дно не було, що він із простаків, що може і селянина, і професора, і шахта
ря, і маршала з героєм соцпраці адекватно змалювати.

Утім, за Йосифом Бродським, як відомо, головне не результат творчого 
акту, а велич задуму. Корнійчук дуже старався зробити себе міською лю
диною, містянином, правильно вимовляти слова і ставити у них наголоси 
(хоча і вимовляв: Фіндляндія, тубаретка, чеймодан), не переводячи, а си
ломіць перетягуючи себе зі звичного йому робочого страту в незвичний, 
але такий привабливий, — інтелігентний. Шкода: не виходило у нього 
це адекватно, особливо на початку літературної кар’єри.

Але існування пролетписьменників зберігалося й пестувалося, куди ж 
їм подітися.

За півстоліття на це зверне увагу Михайло Жванецький, висловившись 
про радянський кінематограф 1970х:

«Фрак народ носить разучился. Хамство и грубость в Сибири как раз получается 
ничего, а образование в Петербурге не идёт пока. Аристократизм в Петербурге 
пока не идёт. Если герой просто сидит — ещё ничего, а как рот откроет — так 
пока не идёт. Или, там, собственное достоинство, вот эта неприкасаемость лич
ности…» [30, с. 13–14].

«Переверзєвщина», що мала дратувати Корнійчука та його пролетар
ських колег над усе (якщо вони були здатні розчовпати, про що йдеться), по
заяк була спостереженням правдивим і об’єктивно неминучим.

Попри всю завбачливість, Корнійчук не міг знати, що за півроку після 
публікації його доповіді з’явиться партійна постанова про перебудову лі
тературнохудожніх організацій, в якій жодним оспіваним ним РАППам, 
ВУСППам і «Молоднякам» не буде місця і слід буде швиденько змінювати 
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риторику, а разом з нею спрощувати лексикон. Кому потрібна складність, 
необхідність вдумуватися в особливості ідейних спрямувань різних творчих 
течій, в розмаїття думок? Треба робити «простіше і гірше» (Б. В. Орєхов), 
без надмірної жанрової бароковості висловлювань і тематичної закрученос
ті сюжетів. Корнійчук зорієнтується миттєво: дивіться, як змінилася його 
риторика.

«Постанова ЦК ВКП(б) від 23 квітня про перебудову мистецьких організацій 
дала широкі перспективи нашій творчості, звільнила літературу від непотрібної 
групівщини, засідательства, разом з тим поставила перед кожним письменником 
надзвичайно відповідальне завдання — дати великі полотна нашої соціалістичної 
дійсності. Письменник жодної епохи не мав таких багатих, невичерпних можли
востей творчості, як радянський письменник» (5 : 122).

От же ж візантієць, от східний лукавець: «засідательство» — це ж 
і про свою невлучну тепер доповідь на кінонараді.

Точним нюхом розумної, аналітично витресуваної людини відчув — 
якщо фільм трапиться ідеологічно правильним, то добре, його будуть пока
зувати трудящим у кінотеатрах, якщо правильність ідеології зміниться зго
ри, — фільм заборонять і автору може дістатися на горіхи.

Та й ситуація ставала все більш візантійською. Що це означає?
Спочатку в Константинополі було чотири клуби циркових уболіваль

ників, що різнилися за кольорами одягу візників: вéнети (сині), прáсини 
(зелені), лéвкії (білі) та рýсії (червоні) — приблизно як наші літературні 
угруповання 1920х (ВУСПП, ВАПЛІТЕ, «Молодняк», «Гарт», «Плуг», 
«Горно», «Гроно», «Пролітфронт», «Аспис», «Танк», «Жовтень», 
«Листопад» і «Нова ґенерація»). Поступово візантійська спортивна те
трархія трансформувалась у дуумвірат: сині і зелені, а потім і зовсім вщух
ла за правління Іраклія або Льва III. У СРСР не стали чекати на імператора 
Іраклія, оскільки було очевидно, що «змагання за першість, за домінанту, 
а точніше — чвари і свари, були найпершою відзнакою кожної з цих “па
нівних” на той час літературних організацій» [31, с. 138]. У серпні 1934го 
на Першому з’їзді радянських письменників, скликаному відповідно до по
станови 1932 року, створили Союз радянських письменників СРСР (досто
ту, тавтологічно: «радянських» і «СРСР»; невже передбачалися нерадян-
ські письменники СРСР?), що об’єднав усі напрями1 й у якому 29річний 
Корнійчук одразу зайняв відповідну нішу.

1 Вадим Перельмутер потім скаже: боротьба офіційної радянської літератури 
за право писати погано успішно завершилася перемогою над формалізмом.
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Він розумів: чи варто ризикувати, пишучи веселі (чи які там ще) сценарії? 
Чи не простіше віддатися театру: п’єса — живий матеріал, можна міняти ре
пліки, «уточнювати ідейну позицію» (як він робив із текстами своїх п’єс аж 
до 1966 року, до п’ятитомного Зібрання творів), та й старші камрати завжди 
допоможуть «молодому драматургу».

Фільм це річ статична: одного разу зняв — і все життя можеш не відмитися.
А театр це життя. Пам’ятаєте: «Oh theatre, — you are the world!»?

«Екран не може дати того, що сцена, — живу людину, її дихання. Кіноактор зі
грає раз і назавжди. І перед об’єктивом, а не перед глядачем. Фільм однаковий 
на будьякій аудиторії, і його радіолокатор не ловить живої емоції залу.
А в театрі саме це — дихання залу, його вплив, його пульс — перетворює талант 
на геніальність, а середні здібності актора — на талант.
Я завжди втішаю працівників кіно, котрі особливо кохаються на цій проблемі: 
гарне житиме і у вас, і у нас без виписування безстрокових полемічних паспор
тів на безсмертя, погане помре. Тому треба менше про те, хто кого, а більше — 
про якість» [32, с. 254].

Наприкінці 1932го Євдокимович відійшов од оргактивних кіносправ.

Меморіальна дошка Олександра Корнійчука, вул. Шовковична, 10.
Скульптор О. Скобликов, архітектор А. Ігнащенко. 1973
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РОЗДУМИ 
ПРО «ДРУГЕ ВІДРОДЖЕННЯ» 

УКРАЇНСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО 
КОВАЛЬСТВА 1970–2000-х

Ковальське мистецтво є унікальним феноменом порівняно з іншими ви
дами і жанрами образотворчого мистецтва, адже об’єднує риси, необхідні 
в графічних мистецтвах, живописі, скульптурі. Йдеться про академічний 
малюнок на стадії ескізу, композиційне мислення під час роботи над коваль
ською композицією, вміння бачити колір при декорування твору, навички 
ліплення форми в пластиліні для подальшого її переведення у воскове литво 
по виплавлюваній моделі. Крім художньої функції, ковальський твір майже 
завжди залишається утилітарним. У такий спосіб увиразнюється взаємодія 
кількох галузей, зв’язок між формальними та пластичними рішеннями.

Вітчизняна культурологія та мистецтвознавство досі належним чином 
не категоризували українське ковальство. Категоризації творів ковальсько
го мистецтва, а не предметів ковальського ремесла, досі бракує наукової 
чіткості. Унікальні художні твори й тиражну продукцію часто плутають, 
адже донині не було окреслено поняття «виміру», яке проєктувало ціліс
ність форми і змісту твору в контекст образотворчого мистецтва, а не ко
вальського промислу чи ковальського ремесла — саме такі означення ба
чимо в переважній більшості досліджень минулих періодів. Теоретичний 
інтерес до творів художнього ковальства призвів до певного осмислення 
їхнього місця в загальному культурному полі вітчизняної образотворчо
сті. Утім, теоретикометодологічного обґрунтування процесів відроджен
ня ковальства надано не було, а його перехід із ремесла у творчість на су
часному етапі (від 1970х і дотепер) — потребує детальнішого опису. Крім 
традиційних описових характеристик творів недостатньо досліджувалася 
роль особистостей — митців, кураторів та власників ковальських майсте
рень, які ставали піонерами відродження українського ковальського мис
тецтва (О. Стасюк, О. Міловзоров, А. Гайдамака, О. Боньківський, В. Бурдук, 
О. Гуменюк, О. Юрченко, В. Пахомов та інші). Так було пропущено важ
ливу ланку усвідомлення національних шляхів розвитку мистецтва кова
ного металу — періоду, що увійшов в історію мистецтва як «друге відро
дження». Унікальність та цінність культурних звершень на ниві розвитку 
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вітчизняного ковальства неабияк допомогли загальному мистецькому про
цесу країни утвердити культурні позиції на світовому рівні, включно з пере
могами на художніх форумах та бієнале. Українські художникиковалі (так 
само як і художники контемпорального мистецтва) брали участь у поді
ях світового значення разом із митцями інших країн, змагалися з колегами 
на всесвітніх ковальських форумах та інших престижних художніх заходах 
планети, що відбувалися в Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Італії, 
Нідерландах.

Правильне розуміння ролі й місця «художникаковаля», «художнього 
ковальського твору», «процесу відродження», «становлення» і «процві
тання художнього ковальства» в сьогоднішньому історичному періоді спри
яє обґрунтованому підходу, який представляє процес утвердження позитив
ного сприйняття українського сучасного художнього ковальства як окремої 
ланки високої професійної художньої творчості, що стоїть у рівні з іншими 
видами сучасної образотворчості. Тож викривлення розвитку одного з най
старіших видів мистецтва в Україні — мистецтва ковальської справи — слід 
досліджувати та розтлумачувати з історичної та соціокультурної точок зору. 
Вивчення архівних документів та численних інтерв’ю з ковалями, які працю
вали з початку 1970х до 2000х, дозволило виявити проблеми, що передува
ли занепаду, а також фактори подальшого відродження та розвитку вітчиз
няного ковальства, — що зрештою допомогло відновити історичну справед
ливість. Також важливо правильно зрозуміти, осмислити та оприлюднити 
унікальні факти насильницького придушення та подальшого розквіту коваль
ського ремесла, що трансформувалося в ковальське мистецтво, відродивши 
національну школу «металевого» мистецтва.

Мистецтво художнього металу слід зараховувати до провідних видів твор
чої діяльності, таких як живопис, графіка, скульптура. Класифікація, запро
понована ще за радянських часів, коли ковальство однозначно вважалося 
декоративноприкладним або декоративноужитковим мистецтвом, на дум
ку автора, є хибною. Разом зі зміною бачення ролі художнього металу в сис
темі координат загального мистецького процесу змінюється й терміноло
гія. Термінологічна визначеність «декоративноприкладного мистецтва», 
до якого раніше належали всі твори кованого металу, не відповідала істо
ричній правді. Тому поняття «декоративне мистецтво» і «ужиткове мис
тецтво» науковці використовували неузгоджено. Сучасне трактування тер
міна «декоративне мистецтво», до якого впродовж довгого часу зарахову
вали ковальське та ювелірне мистецтво, стало ширшим. Тепер декоративне 
мистецтво поділяють на декоративне професійне й декоративне народне, 
а останнім часом додають іще й декоративне аматорське мистецтво. Слід за
уважити, що основною функцією декоративного мистецтва був і є дизайн, 
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адже ці твори прикрашали переважно інтер’єри, рідше екстер’єри будов. 
Такі ковальські вироби, як ґратки, ґанки, свічники, коминні набори та дріб
на скульптура однозначно вважалися декоративним, а не професіональним 
образотворчим мистецтвом, що не відповідало дійсності.

Вивчення проблем художнього ковальства та ювелірного мистецтва 
на теренах України протягом ХХ століття відбувалося напрочуд неактив
но. Поодинокі публікації майже не висвітлювали проблем, які стояли перед 
ковальським промислом. Насправді істина в дослідженні «другого відро
дження» мистецтва ковальської та ювелірної справ лежить на перетині де
кількох наук, а саме — мистецтвознавства, культурології, історії, психоло
гії, соціології, економіки, політики. Зрозуміло, що це ускладнює вивчення 
багатьох процесів, які формували проблему загального розвитку «метале
вого» мистецтва. Дослідження історії сучасного українського ковальства 
в останню третину ХХ століття не були численними. Вітчизняну історіо
графію з питання українського ковальства започаткували праці Л. Жоголь, 
В. Могилевського, О. Роготченка, В. Ковалинського, С. Баньковської, 
Ю. Довгань, П. Жолтовського, Є. Олесницького. Їхні статті та доповіді на кон
ференціях заклали підвалини дослідження одного з найстаріших видів худож
ньої творчості — ковальства. Далі настав час таких мистецтвознавців та куль
турологів, як О. Федорук, Р. Шмагало, С. Білан, М. Кравченко, Е. Сидор, 
Р. Стриданюк, Г. Стельмащук, І. Гаймус, В. Недяк, І. Поп’юк, Л. Лисенко, 
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О. Собкович, В. Білелей, В. Ляховецький, М. Стельцова, Ю. Колбаско, 
Н. Сухорська, Р. Яців, Р. Ганкевич, А. Коновалова. У своїх працях вони пе
реважно досліджували старі зразки ковальства та фіксували ті нові твори, 
що з’являлися на будівельних виставках та поодиноких ковальських форумах 
початку ХХІ сторіччя. Студії цих учених дуже важливі, адже вони зафіксува
ли початок процесу відродження національної школи художнього ковальства 
та підтвердили появу регіональних творчих осередків, які з часом трансфор
мувалися в регіональні художні школи. Перераховані автори обґрунтува
ли й зафіксували існування коваля і його твору як митця і твору мистецтва 
(а не ремесла), надали цьому факту наукового звучання. На межі століть ХХ 
та ХХІ у вітчизняній періодиці з’являються фахові, професійні дослідження, 
що не лише описують твір, а намагаються пояснити проблеми, пов’язані з не
легким відродженням ковальського мистецтва.

Нагальна необхідність дослідження відродження й розвитку українсько
го художнього ковальства полягає в унікальності самого сучасного художньо
го процесу. Вітчизняне мистецтво художнього ковальства пройшло шлях, 
нехарактерний для інших видів і жанрів образотворчості: від заборони, фак
тичного знищення — до подальшого відродження, становлення й розвитку 
сучасної національної художньої школи. Мистецтво кованого металу нині 
безпосередньо впливає на загальний розвиток культурного поля держави, 
розвиваючись у контексті сучасного історичного періоду.
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на пiлони Центральної 
бібліотеки імені 
М. Л. Кропивницького 
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Алюмiнiй, карбування, 
зварювання
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W czasach kiedy o polskoukraińskich relacjach najważniejsze pozycje 
często piszą badacza spoza tych krajów, jak miało to miejsce z monografią 
Daniela Beauvoisa, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu 
i Kijowszczyźnie 1793–1914, Lublin 2005, pojawienie się monografii nauko
wej przynoszącej wnikliwe analizy wzajemnych relacji tych dwóch nardów na
leży uznać za fakt na wskroś pozytywny. Jest to tym bardziej istotne, że często 
w obiegu pozanaukowym relacje te opisywane są za pomocą rozmaitych ste
reotypów. Zadaniem naukowca zawsze pozostaje dążenie do odkrycia prawdy. 
W tym przypadku książka Ihora Savchuka znanemu i cenionemu także w Polsce 
kompozytorowi БОРИС ЛЯТОШИНСЬКИЙ І ПОЛЬСЬКА КУЛЬТУРА 
комунікації, колаборації, концепти wychodzi naprzeciw zarówno oczekiwa
niom miłośników twórczości Latoszynskiego jak i tym wszystkim, którzy spo
tkawszy się z jego kompozycjami pragnęliby zapoznać się także z kulturowym 
tłem jego twórczości. Pozycja ta jest tym bardziej istotna, że w ostatnich latach 
pojawiły się już prace ukraińskich humanistów, zwłaszcza filologów, podejmują
cych badania nad polskoukraińskimi relacjami kulturowymi. Z tego też powo
du omawiana praca muzykologiczna jest obok twórczości K. I. Shamayeva wy
pełnia lukę w przywoływanych powyżej badaniach. Recenzowana monografia 
to przede wszystkim bardzo dokładne historiograficzne źródło, przynoszące opis 
szeregu nie badanych wcześniej dowodów dokumentalnych związanych z po
stacią Latoszynskiego. W oparciu o nie Autor znacząco koryguje obraz epoki, 
w jakiej przyszło żyć i tworzyć omawianemu kompozytorowi. Całość pracy liczy 
440 strony, zawiera niezwykle bogatą bibliografię i podzielona została na cztery 
zasadnicze części. Bardzo dobry rozdział metodologiczny jest precyzyjnie wpisa
ny w perspektywę badawczą jaką przyjął Autor. Została ona niezwykle pieczoło
wicie przedstawiona w kolejnych partiach książki. Przyjęta metodologia pozwo
liła, dzięki zastosowaniu komunikacyjnego modelu rozumienia mechanizmów 
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rządzących kulturą na stworzenie aparatu pozwalającego na prześledzenie ko
relacji zachodzących pomiędzy kodami obecnymi w kulturze w badanej epoce 
oraz indywidualnymi kodami badanego kompozytora. Druga, centralna, część 
monografii zawiera deskrypcję dużego zbioru polskich źródeł, w większości 
wcześniej niepublikowanych, powiązanych z osobą Latoszynskiego oraz jego re
lacjami z przedstawicielami polskiej kultury. Najważniejszym osiągnięciem wy
daje się odkrycie oraz opisanie korespondencji kompozytora z G. Batsvychem 
a także opublikowanie wspomnień Straszyńskiego oraz dokładne opisanie kon
taktów Latoszynkiego z polskimi twórcami w ostatnim okresie jego twórczości 
oraz. Tę bogatą bazę tekstów uzupełniono o rodzinną korespondencję omówio
ną w kolejnym rozdziale. W części trzeciej Autor podjął udaną próbę odtworze
nia artystycznej biografii kompozytora w oparciu o odkryte w trakcie licznych 
kwerend materiały. W części czwartej zaprezentowane zostały materiały mają
ce kapitalny wpływ na interpretacje dzieła Latoszynskiego. W komentarzach 
do interpretacji wykorzystano bardzo bogato reprezentowane materiały czaso
piśmiennicze i krytyczne. Autor przedstawił także wczesne, młodzieńcze utwo
ry kompozytora. Wszystko to tworzy nie tylko bogaty obraz epoki ale przede 
wszystkim artystyczne jej świadka i współtwórcy jakim był z całą pewnością 
Latoszynski. Zakres i objętość zaprezentowanego materiałów archiwalnych 
oraz precyzyjne wskazanie na wpływ ich wpływ na pracę interpretacyjną suge
rują rozważanie opublikowania archiwum kompozytora. Książkę z całą pewno
ścią należy rekomendować do druku ale także do tłumaczenia jej na język polski 
i opublikowanie jej z myślą o polskich czytelnikach.
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Хворі пейзажі психології духа

Відомий психіатр П. Б. Ганнушкін (1825–1933) стверджував, що най
красивіші твори в мистецтві були створені нарцисами через їхнє прагнення 
до абсолюту досконалості; найталановитіші твори породжені митцями, які 
страждали на шизофренію, завдяки їхній спроможності перевтілюватися 
в будьякі образи; авторами найдобріших творів були художники, що пере
слідувалися депресією, з властивим їм загостреним співчуттям та співстраж
данням людським трагедіям; геніальні праці лишили за собою митці, що були 
одержимі психопатію, оскільки вони є безкомпромісними в руйнації сталих 
форм, без усякого жалю перекреслюючи їхні вичерпані змісти [1].

Автор наведених вище узагальнень не розкрив методологію аналізу ху
дожніх творів, якою він керувався у їхньому виведенні. Чи присутня в ній 
повна індукція світових творів? Тим не менш, біографії великих творців 
(і не тільки мистецтва, а всіх форм суспільної свідомості) постають еста
фетою особистостей «не від цього світу», персоналій, котрі максимально 
наближувалися до фундаментальних вимірів реальності через віддалення 
від її повсякденної емпірії. Їхня «дивність» мала подвійне значення: для зви
чайних людей вона поставала аналогом душевної хвороби, відхиленням 
від норми, а то і просто «дурістю» (у творі «Думки про абсолют» Оноре
деБальзак дав можливість широкому загалу прозріти — прозріти щодо влас
ної, творчо немічної дурості, — коли все, що їм здавалося божевільною при
мхою героя твору, у день його смерті відбулося). У проєкції ж абсолютного 
часу, який відбувається через твори, яких реальний час не може унести із со
бою, «дивність» великих особистостей тотожне з дивом, оскільки вкрай 
напружена «лабораторія» їхньої творчої суб’єктивності не піддається ло
гічному поясненню. Їй не можна навчити, оскільки не можна звести до тех
ніки навичок сплав мислення, почуттів, інсайтів, пережитого, випадкового 
й багато чого з того, що називають творчим процесом, а насправді є виявом 
кульмінації життя, який небагатьом вдається пізнати і втілювати художньо, 



Суб’єктивні турбуленції творчості

189

логічно і практично. І не розуміється нестерпна напруга подібної кульміна
цій, що трансформуються в нестерпність життя та коливань психіки таких 
персоналій. Цей сплав суб’єктивного перевтілення виявів життя у творенні 
стає акцентуацією його семантики, підноситься в акциденції мислення, по
чуттів, способу життя і стає нестерпною для оточуючих.

Якщо ж ціною психічних турбуленцій, творців класичне мистецтво дося
гало кульмінацій художнього втілення атрибутивності ідеального в модусах 
історичного генезису художнього ідеалу, творчими стражданнями, здійснюю
чи «витяжку» з емпірії буття його осьову семантику, сумнівні сенси сучасно
го мистецтва підтверджують факт безперечно здорових митців. Ця обернена 
єдність норми й ненормальності в сучасному мистецтві свідчить про відсут
ність піднесення до прекрасного, супроводжуючи і створюючи обмежену 
самою собою деструкцію, оскільки жодні утвердження прекрасного, талано
витого, і доброго в руйнації без створення сутнісних імперативів розвитку 
неможливі. Дегуманізація мистецтва, від якої застерігав ОртегаіГассет [2], 
повністю підмінила величність прагнень мистецтва класичного. Проблема 
полягає в тому, що до цієї підміни ставляться як до належного — гуманізм 
відправлений на звалище історії, звикання до знелюдненого соціуму як при
родного стану речей завершене. Але природний стан речей у суспільстві — 
це соціальний дарвінізм з усіма його похідними.

У цьому процесі має місце вивертання меж історії, адже повернення 
у вичерпані межі суспільного розвитку приречені на відтворення потворних 
та відверто мертвих форм, безкінечно регресивної семантики суспільних ім
перативів. Можна говорити про наявність виродженої петлі історії, котра 
відображається в усіх формах суспільної свідомості, у повсякденній свідо
мості, у мотивації та здійсненні предметнопрактичної діяльності на всіх 
рівнях, у просторі мистецтва також. Якщо дотепер поняттям «вироджена 
петля» оперували математика, фізика, хімія, біологія та інші науки, сьогодні 
воно може вживатися й системою гуманітарних наук, психологією та мисте
цтвознавством. Такий феномен обумовлений пересуванням історії й пізнан
ня в простір негативних величин. Оскільки ж всезагальний зв’язок явищ ніку
ди не зникає, то в негативній якості він постає оберненим співвідношенням 
несумісності онтології і гносеології, об’єктивного й суб’єктивного, логічного 
й чуттєвого, — отже, філософського й мистецького. Приклеєні один до од
ного спинами, ці сіамські близнюки виконують функції регресивних засад 
у можливості людини реконструювати свою цілісність. І тоді турбуленції 
суб’єктивності стають тотальними. Тільки їхня особливість в епоху «посту
сього» полягає в тому, що спричинювати великі твори вони неспроможні.

Якщо узагальнити значення «виродженої петлі», яких науковці характе
ризують як об’єктів із принципово спрощеною структурою та сенсів, і які, 
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навіть сумарно, не дають повного уявлення про свій клас, або, як у випадку ви
родженого трикутника, вершини якого лежать на одній прямій (аналог «плас
кого світу» Террі Пратчетта, хоча зовсім не в гумористичнофентезійному 
сенсі), ми спостерігаємо аморфний абрис світу. Такий світ не тільки втрачає 
контури змісту та форми, але й постійно отримує значення менше за нормаль
них. Позбавлений розвитку світ прогресує навпаки — він не тільки ділиться 
на нуль, а переміщується в регресивну векторність. Парменід стверджував, 
що небуття пізнавати неможливо. Сумнівна перемога сучасної історії над цим 
античним імперативом надає можливість пізнавати саме небуття. Вироджена 
петля як наслідок регресивного вивертання меж історії вкорінюється в есте
тиці потворного, коли відсутність краси не тільки прогресує до остаточної де
формації, як доводив К. Розенкранц [3], але, на відміну від останнього акорду 
його концепції, не сприймає себе як карикатуру. У виродженій петлі сучасної 
історії, сучасної філософії та сучасного мистецтва естетика постає перетво-
ренням потворного з випадку на закономірність, потім — на категоричний 
імператив, а в остаточному підсумку, на культ. Усе вивертається навиворіт, 
навіть людина в усіх її природних модусах.

Психічні турбуленції в цьому просторі стають неминучими. Вони не про
сто детерміновані, а фатальні, оскільки утвердження ненормальності як нор
ми не є природною для людини й тому стає чинником і процесом її сут
нісного й екзистенційного самознищення. Це естетика життя смерті, 
реальний апокриф диявола, який демонструє свою політикоекономічну при
роду й тим скидає із себе міфологічні й містичні образи, «виходить у світ» 
не тільки як ведучий балу сатани, але і як володар простору життя смерті. 
Як зазначається науковцями, у виродженої матриці немає стандартної обер
неної матриці. Водночас, у виродженої матриці є квазі обернена матриця, 
або навіть безкінечна кількість проявів її вироджень. З іншим наповненням, 
ситуацію виродженої матриці ми спостерігаємо в історії постмодернової 
доби, котра супроводжується безліччю безліч жалюгідних «пост», без чіт
кого визначення свого спрямування (як же визначити в поняттях випадкові 
кульбіти регресії? Як часто сьогодні вживається поняття «пробити дно», 
за яким знову і знов розкриваються нові й нові «днищі»?), семантики, син
таксису й логіки як такої. Тому, мандрівки сучасної філософії глухими кута
ми алогізмів, як і експозиції сучасного мистецтва уподібнюються не стільки 
до крамниці старожитностей, скільки до суміші уламків та сміття після тех
ногенної катастрофи. Врешті решт регресія має свою безкінечність, так само 
як безкінечним є прогрес — «мінус» безкінечність є також безкінечністю, 
але це безкінечна мандрівка в безодню. І такий феномен не може не спри
чинювати розлади свідомого й підсвідомого, які відзеркалюються в проя
вах психіки, соціальної психології та мотивацій людських бажань і вчинків, 



Суб’єктивні турбуленції творчості

191

у яких «причина» та «наслідок» не взаємообумовлені, а розірвані, антино
мічні. Ж. Дельоз, Ф. Гваттарі [4], Л. Левчук [5], Т. Лютий [6], В. Михаю [7], 
Е. Том [8] Е. Фромм [9; 10] і багато інших скрупульозно описали політико
економічну, соціально онтологічну, логічну, естетичну, етичну, та психологіч
ну обумовленість розламів людської цілісності внаслідок розламу базового 
каркасу «постісторії». Тут кожен фрагмент трансформується на гіпертро
фовану сутність, на несамовите усамітнення, на заперечення єдності світу. 
Ці уламки духу не спроможні відтворювати космологію духа («Космічна опе
ра» Д. Маруані відображає втрату космології духа тотальним відчаєм. І скіль
ки таких S.O.S. лунало з другої половини ХХ століття! І скільки їхніх реальних 
нестерпних варіантів очікують на нас у найближчі часи!).

Спричинений не доланням нових границь історичного руху, а дезертир
ством у простір регресивного часу, феномени сучасної філософії та сучас
ного мистецтва не обмежується функцією відображення занепаду історії, 
його теоретичних та чуттєвих наявностей, але й бере участь у ідеологічний 
процес такої руйнації. Це одна з визначальних причин несамокритичності 
сучасного мистецтва, як і відсутність його критичності до реальності, обме
ження себе статикою відображальної форми (симулякри динаміки трапля
ються, але й вони замкнені в надумані митцями простори). Це феномен од
нієї з форм пристосування, яка виключалася класичним мистецтвом.

У прагненні до художнього відображення фундаментальних модусів бут
тя, які мали «відповідати власному поняттю» (Гегель) у процесі розгортання 
базових протиріч суспільного розвитку, класична філософія і класичне мис
тецтво долали межі і випереджали історичний час. Сучасна філософія та су
часне мистецтво перебувають у полоні штучних меж, добровільно підпоряд
ковані їм, пристосовуються до них, підкорені ними й покірні їм. Як наслідок, 
виникає синдром абсолютної несвободи, яка, як доводив К. Розенкранц, 
не тільки є умовою потворного, але і стає підставою деформації духа й по
чуттів, логічного й естетичного, мети та сенсу життя.

Отже, психічні турбуленції у творчості пов’язані з нестерпною напругою 
сил митця в прагненні виразити художніми засобами розлам світу в ціліс-
ному образі. І хоча сам процес творіння не підлягає розкодуванню і, відпо
відно, вимовленню, під поглядом абсолютного часу він являє собою той не
стерпний біль, який може переростати у хворобу духу. З тих чи інших причин 
особистісного становлення та власного життя не кожен творець витримує 
таку напругу. Тому, твердження К. Нойки про те, що хвороби сучасного 
духу виростають із тих чи інших гіпертрофованих дисонансів співвідношен
ня одиничного (людини) та всезагального (історії, світу в цілому) [11] да
ють шифр для розуміння сумної суб’єктивності у турбуленціях творчості. 
Взаємотрансформація меж об’єктивного й суб’єктивного стає визначальним 
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чинником хвороб духу. З погляду К. Нойки, їх необхідно відрізняти від відо
мих протягом сторіч соматичних захворювань і відомих упродовж сторіччя 
захворювань психічних. «Повинні існувати хвороби вищого рівня — хво
роби духу — адже ніякий невроз не може пояснити розпач Еклезіаста, від
чуття посилання на Землі, метафізичну тугу й почуття абсурду, гіпертрофію 
власного “Я”, тотальну відмову від усього, так само як ніякий психоз не по
яснить політичний і економічний фурор, абстрактне мистецтво, технічний 
демонізм або тиранію крайнього формалізму в мистецтві, що веде сьогодні 
до примата порожньої точності» [Ibid, p. 7].

Таким чином, Нойка окреслив дві причини теоретичних хвороб духу: 
1) «хворий Логос» — відчужена онтологія системи суспільних відносин 
у суперечностях історії й культури та 2) обумовлена хворим Логосом відчу
женість людського духу як порушений алгоритм самосвідомості (теоретич
ної свободи) і почуттів індивіду. Підтвердженням фундаментальних похід
них історичного відчуження людини в ідеальних (філософських, художніх, 
дієвих) визначеннях її сутності Нойка вважає такі «відхилення» духу, ко
трі стали факторами, що зумовили народження великих надбань культури. 
Тільки якщо соматичні захворювання характеризуються акцидентальним 
характером, а психічні класифікуються акцидентальними щодо конкретної 
людини, хвороби духу підкреслюються як конституційні для людини і влас
тиві їй у зв’язку зі становленням її індивідуального «Я».

Для нас є важливим визначення феномену меж та особливостей їхніх 
суб’єктивних логічних, естетичних та дієвих трансформацій як граничної 
ситуації вияву в просторі суб’єктивності фундаментальних сенсів існування 
людини в історії.

Випробування межами

У цьому опосередкуванні теми статті не ставиться завдання доповнити 
наявний у філософській та мистецтвознавчий літературі арсенал «ознак» 
та «функцій» талановитості, геніальності, як і їхніх ординарних протилеж
ностей. Не ставиться й завдання збагачення психоаналітичних підвалин 
творчості, варіанти розшифровок яких залишаються далекими від реального 
процесу творчої суб’єктивності — вона й сама не змогла б їх описати. Не пе
реслідується й мета запропонувати нову класифікацію геніїв та просто тала
новитих особистостей, адже попередні великі постаті вже «класифіковані», 
а сучасність геніїв позбавлена. Геніальність не існує поза високим, поза під
несенням, а в просторі деградації генії можливі лише в успішному протисто
янні розпаду суспільних засад життя. І не переслідується мета запропонувати 
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нову методологію аналізу творів у суперечностях рафінованої художньої 
техніки, але порожнього змісту, і, навпаки, рафінованого змісту, вміщеному 
в аморфну техніку. Це область рефлексій багатьох спеціалістів із філософії 
та мистецтвознавства. У цьому опосередкуванні ставиться завдання визначи
ти зв’язок таланту та геніальності в контексті природи меж історичного про-
цесу, художнє відтворення яких може супроводжуватися психічними турбу
ленціями мислителя або художника.

Поняття «межа», «границя», як і поняття «основа» та «становлення» 
стосується таких, якими у філософії оперують наосліп. Не засвоєне гегелів
ське розкриття межі, границі та ступеня [12, Т. 1, с. 412–449], які виводять
ся з логіки розгортання певної суперечності до моменту її розв’язання й уза
гальнене класиком з усього історикофілософського процесу. Отже, границя 
певного змісту та його майбутньої форми виникає в моменті появи підстави 
для її наявного буття. У цьому початку «границя» присутня «усобі», при
хована, не є наявним буттям (подібно до ембріональної аморфності люди
ни). Суперечливість наявного буття границі виявляється наприкінці (у за
вершенні) його становлення (і творення) як конкретне протиріччя «цього» 
та «іншого», і, одночасно, як внутрішня суперечливість з собою. Межа по
стає краєм, вичерпністю певного протиріччя — так завершений твір постає 
суперечливістю з самим собою та у протиріччі з іншими творами. Проблема 
полягає в тому, наскільки такі протиріччя є діалектичними, ведуть до роз
витку, або наскільки вони є антагонізмами, визначаючи різні ступені імпера
тивів, що прагнуть відображати.

Дотепер ігноровано й гегелівську теорію естетичного процесу, котра 
виводиться з розуміння меж не тільки у виведенні логіки походження видів 
мистецтва, але й в аспекті виявлення граничних сенсів естетичного в такому 
становленні [13]. Марно заперечується обґрунтування Марксом межі у її ба
зових характеристиках як предметнопрактичного зняття відчуженої основи 
співвідношення мислення та буття [14]. Нібито не було й немає розкішного 
дослідження естетичного процесу А. Канарського [15], у якому межі транс
цендують імперативами єдності мислення, моральності й чуттєвості в ґенезі 
історії. Не відбувається категорійне розпредметнення межі в умовах «пост» 
і, за винятком одиничних досліджень [16; 17], категорійного осмислення 
співвідношення абсолютного та відносного в межі важко знайти в науковій 
літературі. За таких обставин важко зрозуміти на чому базується методоло
гія сучасних філософських та мистецтвознавчих пошуків системи координат 
фундаментальної семантики історії сучасної філософії та мистецтва.

Історикофілософська еволюція поняття межі відтворювалася і в історії 
естетичних теорій. І не тільки в аналізі художніх технік у видах мистецтва, 
а і в аспекті творчого процесу як відтворення неможливого на краї долання 
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можливого. Актуалізація цієї проблеми в кризовому просторі сучасної істо
рії зумовлює необхідність нових досліджень. Наявність теоретичних реф
лексій з історії філософії та з філософії сучасної акцентують зв’язок «межі», 
«границі» з контуром наявних предметів, зі змістовними проявами форми, 
з окресленням співвідношення двох або багатьох предметних виразів сутнос
тей однієї або кількох систем і т. п. В аспекті поставленого в статті завдання 
необхідно виявити фундаментальний вимір межі, відносно якого й визнача
ється геній та талант.

Отже, межа, як і основа, розкривається в момент розв’язання супереч
ності, постаючи моментом зняття старої основи, разом із її становленням, 
і виникнення основи нової. У цьому моменті межа визначає себе за фунда
ментальними ознаками й долає себе за фундаментальною спрямованістю. 
За яким критерієм необхідно орієнтуватися саме на гегелівське визначення 
основи, втілюючи його в розшифровці емпіричних, художніх, природних ха
рактеристиках межі?

Емпіричними проявами долання меж у логіці класичної історії є змі
на способів матеріального виробництва. У формах суспільної свідомос
ті конфігурація межі того чи іншого ступеня суспільного розвитку відбу
вається за рахунок випередження ідеальним матеріального — так, зміна 
Середньовіччя епохою Відродження пов’язується із коперніканським пово
ротом у тлумаченні картини світу. Але цей, науковий поворот має свою пред
течу — «Божественну комедію» А. Данте. Жодних випадковостей у тому, 
що художнє передбачення (передчуття) випереджає наукове, немає — худож
нє передбачення не потребує обґрунтування.

Але категорійне визначення «межі» є головним логічним принципом 
для розшифровки процесу розвитку в усіх його значеннях — через те, що, 
утримуючи в собі в знятому вигляді всі інші виміри становлення, категорійне 
визначення утримує й тотожність протилежностей історичного й логічного, 
всезагального й одиничного.

В аспекті способу існування людини у «вузловій лінії мір» розгортан
ня й розв’язання історичних протиріч можна вивести три загальні ситуації.

Перша ситуація характеризується існуванням у межах повсякденності 
й тому обмежена повсякденністю. Таке існування розповсюджується на всі 
соціальні страти. У базовому значенні повсякденність не виходить за межі 
щоденної праці — виробничої, службової і т. ін. Творчість тут можлива 
у вимірах «підкування блохи», тобто процесу розвитку виробничих зна
рядь праці, кількісна характеристика якого на певному етапі визначає себе 
якісно в розвитку продуктивних сил взагалі. Повсякденність супроводжу
ється традиційністю, консерватизмом, «природним» існуванням, повсяк
денністю буденної свідомості як простору розсудку, формальної логіки. 
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Окрім «цінностей» буденного розсудку у вигляді «не бачу, не чую, не ска
жу», «моя хата з краю, я нічого не знаю», «візьмеш у руки — маєш річ», 
«не ганяйся за журавлем у небі, дорожи синицею в руках», «ті — мені, 
я — тобі» та інших буденних хитрощів із цього ряду, тут має місце та «здо
рова розсудливість», котра «зберігає традиції», але не прагне до висот 
і не досягає їх. Повсякденність породжує як народну творчість, так і масо
ву культуру. Перша спроможна відтворювати різні відхилення тією мірою, 
якою відтворює міфологічні традиції під час різних свят. За умов застійнос
ті часів масова культура навантажена тенденцією провалля в субкультуру 
та контркультуру.

Феномен долання меж для носіїв повсякденності виникає у зв’язку з ви
черпанням змісту того чи іншого способу виробництва, яке перетворює 
їх на суб’єкт історії та включає їх у процес її творчості. Психічні турбуленції 
тут можливі в різних варіаціях, хоча й не обов’язково в масовому масштабі. 
Долання меж супроводжується громадянськими війнами. На основі дослі
дження форм соціального насильства всіх проти всіх під час французької 
революції 1789 року Б. Бакзко [18] документально представив прояви бо
жевільної поведінки натовпу, оскільки форми насильства під час термідора 
виходять за межі людського розуму. Подібні пертурбації характеризують по-
граничну людину (соціальні страти), дії яких до творчості історії стосунку 
не мають, являючи собою вибух темного підсвідомого, тривалий час пригні
ченої в усіх відношеннях людини. Але люди, що існують у межах повсякден
ності, потрапляють у полон вибуху меж стихійно, самі являють стихійний ви
бух гніву, який, під контролем та спонуканням тими чи іншими політичними 
силами, спроможний на те, що називається жахом історії.

Але подібна негативність є модусом консервативної стійкості повсяк
денної свідомості й потрапляє у війну меж лише в часи великих історичних 
потрясінь, визначаючи себе відповідно до власних матеріальних інтересів 
(у добу постмодерну — ірраціонально, всупереч своїм інтересам). Ми ж по
вернемось до початкового рівня цієї ситуації й окреслимо другу сторону цієї 
суперечності — негативністю в цьому випадку постає не тільки існування 
під межами, але й агресивна консервація природного циклу в житті людини, 
що веде до її антиісторизму, і, врешті решт, до войовничого невігластва бу
денної свідомості.

Друга ситуація співвідношення людини та соціуму по відношенню 
до границь розгортання суперечностей характеризується існуванням на межі 
(у самій межі). Це, до певної міри, ситуація вичерпаності, але неспроможнос
ті (через брак готовності суб’єкту подій) розв’язати її (міри) суперечність. 
Це «зависання» у своєрідно безпідставному часопросторі, оскільки «ста
ре» вичерпалося, а «нове» безсиле здійснитися.
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Окрім випадку, коли широкі маси потрапляють у простір перехідних ча
сів, існування в межі заявляє про себе у формах суспільної свідомості через 
їхню здатність випереджувати суспільне буття. Талант є творчою якістю 
тією мірою, якою він спроможний сформулювати і відобразити сутнісні су-
перечності означеної межі. Завдяки випереджувального відображення сус
пільною свідомістю суспільного буття, талант існує в межі протягом будь
якого рівня розвитку суспільної міри — він завжди висловлює/відображає 
суттєве, те, що можна назвати руслом історичного процесу.

В аспекті психології творчості підвалини переплетінь випадковості, не
обхідності та свободи у світовідчутті/переживанні таланту залишаються 
поза можливістю пояснення. Щоденники Гете, Л. Толстого й багатьох інших 
розкривають нам умови творення, але не інсайт виникнення ідей та їхнього 
художнього втілення. Поза можливістю пояснень залишаються й підсвідомі 
процеси, у яких переплавлялося різноманіття дитячих вражень, пам’яті, поди
ву, прихованих логічних міркувань, висновків, закріплених здібностей. Брак 
такої пам’яті (згадування) веде до того, що закріплюється концепція пояс
нення генетичного коду таланту. Хоча у філософії та психології ця концепція 
давно розбита вщент І. О. Соколянським, О. І. Мещеряковим та Е. В. Ільєн
ковим. Талант є проявом перенесення людиною основи історії через себе 
й перевтілення її в логічну та художню реальність. Оноре де Бальзак форму
лював цей феномен таким чином: «Усі великі люди народжуються в череві 
певного століття, але під їхньою оболонкою б’ється уселюдське серце» [19, 
Т. 1, с. 41]. Отже, талантові недостатньо бути собою в технічному аспекті — 
талант як здатність вираження межі передбачає змістовне окреслення її сут
ності. Тому, розвинений зміст твору може бути талановитим при певній не
досконалості форми, але досконала форма не виражає талант, залишаючись 
порожньою семантично.

Протилежністю існування в межі є психічна акцентуація, котра обу
мовлена порушенням рівноваги в границі минулого, теперішнього й май
бутнього. Йдеться не про генетичні або фізіологічні причини акцентуа
ції, як і не про здобуті із соціальних та життєвих причин психічні травми, 
з якими людина не може впоратися. Протилежності переходять одна в одну, 
кожна з них є «своїм іншим самої себе» (Геґель), а крайнощі сходяться. 
Психічна нерівновага в просторі межі постає відхиленням від норми «врів
новажених», але, насправді, вона уособлює особливу, пограничну (іноді 
на грані зриву) напругу утримання різних вимірів руху у єдності індиві
дуальної свідомості. Розрив часів, розгалуження просторів, зіткнення сен
сів, акцентуація гіпертрофованих «уламків» реальності й самої свідомос
ті, зіткнення та ототожнення інтересів, мовлення взаємовиключних сенсів 
під ілюзією їхньої тотожності, тотожність під ілюзією різності, рафінованість 
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неприродного… І ці несумісності сумісностей і сумісності несумісностей 
відтворюються у всіх видах суспільної діяльності. Політичної й мистецької 
зокрема, адже саме в цих формах суспільної свідомості відбувається прояв 
людських почуттів. З розриву гіпертрофованих частковостей і може, у тому 
числі, виникнути феномен О. Уайльда з його тлумаченням мистецтва під час 
суду над ним. Він наполягав на тому, що завжди висловлював переконання, 
що мистецтво не може вплинути на моральність людей, що мистецтво нічо
го не виражає, крім самого себе, що натхнення не містить у собі ані мораль
нісного, ані аморальнісного, що він не має бажання творити ані зло, ані до
бро, а тільки ДЕЩО, котре володіє формами для вираження краси та почут
тя. Але «Портрет Доріана Грея» заперечує оголошені Уайльдом принципи 
творчості, оскільки регресивне, аморальнісне, повторне нікуди не зника
ють — вони лише приховуються. Протиріччя зберігає тотожність проти
лежностей, адже чиста тотожність ЧОГОСЬ із самим собою позбавлена на
явності й естетичного прояву.

Існування в межі обумовлює крайнощі психічного утримання реальності 
в логіці та естетиці, адже саме перехідні часи супроводжуються тим, що на
зивається екзистенційним жахом. Отже, талант не обов’язково потрапляє 
під небезпеку психічного виснаження або психічного зриву, який може об
межуватися суб’єктивною втомою. Лише в окремих випадках він може по
трапити в полон таких турбуленцій.

Третя ситуація пов’язана з випередженням меж, доланням їх у просторі 
творчості, виходом за їхні границі. Митці високого рівня залишили багато 
талановитих творів, але тільки деякі з них отримують статус геніальності, 
оскільки не тільки визначають певну граничну семантику історії, але й вира
жають сенси майбутнього часу в часі теперішньому. Генії незрозумілі сучас
никами, тому що вони «тут» і «тепер» лише остільки, оскільки висвічують 
те, чого ще немає в наявності, але присутнє в розумінні.

З помутнінням розуму пов’язував Ломброзо геніальність. При тео
ретичній слабкості його концепції, з цим твердженням можна погодити
ся за однієї умови: необхідно відрізняти суб’єктивні підстави божевіл
ля геніальності від історичних. Хоча такі підстави взаємопов’язані, вони 
не є обов’язковими. Спираючись на матеріалістичне розуміння історії, ви
значимо принципові відмінності меж, які розкриваються стихійно на етапі 
класичної історії, наукове розуміння основи й меж, у яких вони розкрива
ються й розв’язується в науковому розумінні історії, та ірраціональні під
стави некласичної історії, котра не спроможна за фактом ірраціональних 
підстав, обґрунтувати їх.

Особливою небезпекою такого роду супроводжуються некласична 
та посткласична історія, оскільки сумнівна цілісність картини світу в ці часи 
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базується на ірраціональних інтерпретаціях будови всесвіту, історії й самої 
людини. Якщо стихійне становлення класичної історії було «сліпим» через 
те, що пізнання законів розвитку всесвіту тільки відбувалося, некласична іс
торія спирається на добровільну сліпоту, котра розколота не безліч концеп
туальних фрагментів, кожен із яких претендує на цілісність. Цим пояснюєть
ся фантастична частота психічних захворювань у представників некласичної 
філософії й некласичного мистецтва. Чому переважно цих форм суспільної 
свідомості? Тому що філософія представляє людську самосвідомість, а мис
тецтво — людські почуття. А що відбувається з мисленням та почуттями 
в розколотій реальності при спробі видати уламки за ціле, а ціле — за уламки? 
Найцікавіше, що філософів за фахом поміж представників некласичної філо
софії й не було. Транзиція філософії в мистецтво (найчастіше — в літературу) 
була не тільки закономірною, але й породжувала симулякр самообґрунту
вання літератури за рахунок філософії (так література претендувала на фун
даментальність), а філософії за рахунок літератури (гарне за формою спро
щення філософії). Це стосується не лише творів Ф. Ніцше, Ж.П. Сартра, 
А. Камю, але й стилю текстів А. Шопенгауера, О. Шпенглера й багатьох ін
ших. І це при релятивістському, суб’єктивістському маніпулюванні філософ
ськими категоріями, дискусійної манери їхнього вживання (подібно до тлу
мачення категорії свободи в екзистенціалізмі).

Стількох «геніальних божевільних» у класичній філософії та мистецтві 
ми не знайдемо. Аргумент на користь того, що після класики ускладнила
ся історія не працює, адже складніше за текстів Канта, Фіхте, Шеллінга, 
Геґеля, Фейєрбаха, Маркса важко знайти (так, є ще складність текстів свя
того сімейства старогегельянців, але всі вони витворяли вже в межах роз
паду об’єктивного ідеалізму й маніпулювали його суб’єктивними варіація
ми — тобто, усі вони перебували вже в межах некласичного філософування). 
Тим не менш, будучи геніями в доланні теоретичних меж, класики аж ніяк 
не потрапляють у сонм божевільних геніїв. Так само і в мистецтві — будучи 
геніями, класики мистецтва утримують у своїй свідомості та творчості ці
лісну міру світу. Некласичні ж напрями в мистецтві поставатимуть мутаці
ями суб’єктивності, художньо оформленими фрагментами фрагментованої 
реальності. Аморфність і відверте свавілля теоретичних засад інтерпретації 
світу не тільки заважало їм визначати межі історії, фундаментальних супер
ечностей таких меж, але й долати їх. Таланти зберігаються. Генії зникають. 
Точніше, у регресивному просторі семантики історії народжується синдром 
«геніїв навпаки», геніїв у відтворенні мутації реальності в пекло розпаду, 
геніїв відтворення негативності. С. Далі відверто оголошував себе боже
вільним. Але не тільки він. Психічні відхилення у творчості супроводжують 
постають похідною божевілля історії, відтворюють божевілля історії, яка, 
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зусиллями ідеології виродженого класу, затримується у вичерпаних межах 
власного становлення. Тому, суб’єктивні турбуленції творчості обумовлені 
не станом фізичного нездоров’я, а розламаною картиною світу в мисленні 
творців.

Психічні турбуленції у творчості відносяться до трагедії суб’єктивності, 
стражданням якої оголошує себе розлам історії в розламі свідомості. Такий 
розлам долається художнім відтворенням цілісних сенсів у ньому. Пропоную 
читачеві переклад фрагменту з книги румунського письменника Октавіана 
Палера «Уявні листи» [20, с. 28–50], у якому представлені суперечності 
цього феномену.

Лист Октавіана Палера до пана Камю

Чую цієї ночі, як Сізіф піднімає камінь до гори. Не можу, як Ви, уявити 
його щасливим, але відчуваю, що в нього немає більше мотивів страждати. 
Він уже знає, що ця гора є все, що в нього є. Окрім неї більше нічого немає. 
<…> Камінь впаде знов, це правда, але важливим є те, що відчуває Сізіф, поки 
він, разом із камінням, піднімається на гору. Наскільки він є багатим, чи бід
ним, коли досягає її вершини. Оскільки ця гора і є його життям. А Сізіфові 
необхідно довести не те, що він може утримувати камінь на верхівці, а те, 
що він може його підняти. Розуміння саме цього ми повинні досягти. <…> 
У світі, в якому ми повинні йти до кінця у своїх надіях тільки так можна розу
міти дійсне значення речей. Тут, на цій горі, і відбувається все. Настане ніч, 
засяють зорі, а зранку ми знайдемо Сізіфа, що піднімає камінь. Боги думали, 
що прирекли його на безглуздість, а він відкрив для себе, що сходження само 
по собі є прекрасним. Що слід любити сонце, яке зігріває приклеєні до камін
ня руки, як і траву, по якій він ходить, як і птахів, що літають над ним і іноді, 
опівдні, коли трави п’янять своїми запахами, співають.

Потім гору вкриває осінь, трава жовтіє, квіти розсипають свої пелюст
ки, і ввечері Сізіф відчуватиме, що старіє і стає меланхолічним. Він згадує 
про те, скільки літ пройшло відтоді, як він уперше підняв на цю гору камінь. 
Тоді він був молодим і не відчував його тягаря. Доводила до нестями лише 
думка про марність зусиль. Пізніше він відкрив для себе красу гори і зрозу
мів, що все його багатство полягає в цих сходженнях до її вершини. Так він 
знайшов у своїх зусиллях компенсацію, про яку боги не подумали, адже вони 
ніколи не розуміли, чому теплого полудня, коли небо пахне паленою сонцем 
травою, вистачає іноді для того, щоби хтось був щасливим, як не розуміли 
вони й того, чому, іноді без явного мотиву, люди відчувають необхідність 
поспішати. <…>
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Думається мені, пане Камю, що дві людини, які перебували під погрозою 
ночі, однаково любили світло: Ван Гог і Ніцше. Один, спроможний написати 
книгу протягом декількох днів або декількох тижнів. Інший, спроможний на
писати картину протягом декількох годин. Обидва ніби відчували безжалісний 
тиск долі, знаючи, що в них немає більше часу. Що повинні поспішати, якщо 
хочуть щось сказати! Можливо, ніколи не писалися книги та картини в такому 
ритмі. Рука Ніцше вже не виправляла речення, рука Ван Гога вже не виправ
ляла лінії. Часу на нюанси вже не вистачало. Кожне слово, кожна лінія є оста
точними. Й обидва кричать. На шепіт немає часу. Нюанси, шепоти належать 
тим, у кого час є. Обидва борються з хворобою, що наближається темною 
ходою. Й обидва в цій боротьбі беруть собі в спільники сонце. Обидва по
водяться — один із пензлем, інший із пером, — як Наполеон із шаблею в ру
ках. Вони прагнуть підкорити небезпечну імперію світла. Й обидва знають, 
або передчувають, що це непомірне світло, яке вони люблять, спалює й пере
творює їхні нерви на вугілля. Це непомірне світло надає їм екстатичну інсо
ляцію, яку важко витримати, воно подібне до білого, переповненого світлою 
отрутою Сонця пекла, вбивче та прозоре щастя, яким проникненні крила во
ронів — птахів, що оголошують грозу. І після цього всього, щоби нам, як то 
часто буває, говорили скрізь зуби, що це було лише проявом божевілля? <…>

Відомо, що Ван Гог мріяв потрапити після смерті на якусь зорю. Невже 
на одну з них блукає тепер його фантом? Ніч неначе наповнюється чорними 
кипарисами, такими, якими він їх малював, а над ними сяють справжні небес
ні зорі. У подібну ніч Сізіф, можливо, згадає, скільки дивних випадків відбува
лися на його горі! Були не лише яскраві та ароматні півдні, не тільки літа з те
плою травою. На його горі було й багато страждань. І, можливо, більше за всіх 
сказали ті люди, хто більше за всіх страждали. Ті, що просили тишу кричати 
та біль не втрачати надію, ті, котрі, як і Сізіф, примусили хворобу розквіта
ти заради перемоги над нею. Дехто з них померли божевільними, або зі зре
шеченими легенями, а люди звикли пояснювати їхній геній через хворобу. 
Так жорстокості хвороби була додана ще більш кричуща жорстокість, котра 
підмінює сенси їхньої боротьби. Звичайна поверховість? Можливо. Не буде 
перебільшенням стверджувати, що існує особливий людський тип правиль
ності, який визнає лише вищість Бога і з підозрою дивиться на тих, хто до
зволив собі не уподібнюватися їм. І в цьому вони знайшли задоволення влас
ної пристрасті. <…>

Вам добре відомо, що багато залишилося праць про роль хвороби в історії 
мистецтва та літератури. Йшли дискусії щодо діагнозів. Багатьом божевілля 
Ван Гога стало більш цікавим, аніж мистецтво Ван Гога. Він уже не уособлю
вав творчість. Він є «одним із випадків». Як і Клейст. Як і Нервал. Як і Бодлер. 
Таким чином цілі розділи з історії культури перетворені на історію медицини. 
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Але для чого? З якою метою? З хворобливої цікавості? «З наукових моти
вів», — кажуть нам. Можливо. Не заперечую того, що наука має право втруча
тися в цей феномен і, якщо може, давати пояснення. Але тут йдеться не стільки 
про науковий інтерес, скільки про наполегливість, з якою прагнуть поясни
ти феномен Бодлера через сифіліс та Ван Гога через божевілля. Чи не прихо
вується щось інше за цією підозрілою пристрастю? Надто довгим є список 
тих, хто постійно згадуються через те, що померли божевільними, що по
збавили себе життя, що страждали від різних хвороб… Гомер сліпий, Тассо, 
як і Стриндберг або Ботічеллі в останній період свого життя, страждав від па
раноїдального психозу, Паскаль — жертва жахливих мігреней, Нервал у стані 
божевілля повісився, знищений туберкульозом Китс, божевільними померли 
Гьолдерлін та Ніцше, переслідуваний чорною меланхолією Леопарді, у якій 
невідому роль зіграв його фізичний дефект, самоізольований у хворобі та са
мотності Пруст, Достоєвський писав між епілептичними нападами, немічний 
та алкоголічний ТулузЛотрек, закутий у глухоті Гойя, Байрон кульгав, боже
вільний Гоголь, самогубці Клейст та Павеск. І, з завмиранням серця, ми, ру
муни, додамо до цих печальних доль долю Емінеску…

Звичайно, можна наводити достатньо прикладів, відомих імен, які одно
часно увійшли як в історію культури, так і в історію хвороб. Але що потріб
но тим, для кого творчість є проблемою здоров’я, а геній являє собою форму 
клініки? Тим, які вважають, що творчість мають вивчати в медичних закла
дах та пояснювати в лікарнях? Може цим вони хочуть сказати, що хвороби 
є необхідними?

Брейк сказав, що мистецтво є раною, яка перетворюється на світло. І, ду
маю, що це одна з найкрасивіших дефініцій мистецтва. Навіть якщо деякі 
творці не змогли перетворити свою рану на іншу рану, перемога тих, кому 
вдалося перетворити її на світло компенсує їхню поразку. Але хто потребує 
інсинуацій, що отримане у такий спосіб світло повинно розглядатися з обе
режністю? Що воно є лише фактом однієї рани, результатом рани й нічим 
більше? Під світлом нам демонструється рана й цинічно стверджується: ось 
причина! Замість того, щоб говорилося: ось яку перемогу здобуло людське 
серце! Нам постійно показують блукаючий погляд Ван Гога, замість того, аби 
концентрувати нашу увагу на пожежу, якою він покрив стіни музеїв лише 
за два з половиною років. Нам нагадують діагноз Нервіля, замість того, щоби 
не заважати спостерігати чорне сонце Меланхолії. Нам показують картки 
хвороби Достоєвського, нібито для того, аби ми зрозуміли його творчість. 
За такою логікою одного дня дочекаємося, що нам запропонують медичну 
перевірку та загальну дезінфекцію музеїв та бібліотек. Або «квіти зла» су
проводжуватимуться попередженням про необхідність помити руки після 
закриття книги…
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Адже посередність, про яку Ви десь говорили, що вона прагне утверди
ти себе будьякими засобами, навіть у бронзі, не задовольняється лише цим. 
Іноді вона почувається ображеною, й оскільки не може заперечувати цінність 
генія, вона намагається дезавуювати його здоров’я. Неможливо стверджува
ти, що Лукрецій не був великим поетом. Простіше оголосити його неврас
теніком. Після того, як трибунал не зміг знищити Бодлера, важко насмілити
ся стверджувати, що його поезія позбавлена цілісності. Простіше пояснити 
її через сифіліс.

Є люди без особливих талантів, які спроможні розуміти й захоплювати
ся. Ця проста риса рятує їх від посередності. І навпаки — справжня посеред
ність не прощає генію те, що він відрізняється від неї. І тоді вона оголошує 
його ненормальним. Відправляє його в лікарні, у шпиталі, беручи собі в по
міч не тільки бронзу, але й медицину. Геній, звинувачує вона, є аномалією, тра
гічною помилкою. Лише я є нормальною, лише я є здоровою. Ночі Новаліса? 
Так, звичайно. Але його боягузтво перед ранковим світанком є психічним від
хиленням… Бодлер? Відомий хворий. Ван Гог? Жертва божевілля… Так за
хоплення підмінюється діагнозом. Адже посередність не хоче розуміти. Вона 
хоче принизити. Особливо тоді, коли величність є занадто очевидною, аби 
її можна було заперечувати. Як можна заперечувати Ван Гога? Залишається 
тільки одна можливість — замість переповненої сонцем рани бачити в його 
картинах сонячне марення божевільного. Адже нормальна людина не може 
мріяти про те, щоби потрапити після смерті на зірку, навіть бути перекона
ною в цьому. Так само переконана, що мертвими ми не можемо сісти в потяг…

Варто було б, аби пани, які намагаються будьякою ціною довести, що не 
існує жодних мотивів для особливої поваги до геніїв, оскільки вони є про
стим відхиленням від посередності. І, намагаючись зірвати лаврові вінки з го
лів померлих творців, посередність співчуває їхнім хворобам. О, звичайно, 
пане Камю, не тому, що серце їхнє засмучене співстражданням. Тут має міс
це певна стратегема. Жалість надає їм відчуття переважності, рятує їх від не
приємного обов’язку захоплюватися. Тому що вони не можуть осмислити 
лихоманку картин Ван Гога. Дивлячись на неголену щоку на його автопор
третах вони тупо шепочуть: «Бідний Ван Гог!», дякуючи небу за те, що самі 
не страждають від помутніння розуму. Вони ставлять хворобу перед твор
чістю не для того, аби захоплюватися тими, хто пережив такі страждання, 
а для того, щоб, аби не заздрити, отримати право їх жаліти. Звисока дивлять
ся вони на підірване здоров’я Гьолдерліна, і з жалістю на сонячну безодню, 
яку пише Ван Гог. Вони задовольняються тим, що не є геніальними, говорячи 
собі, що не заздрять хворобі, стражданню та суму лікарень.

Але кому потрібна їхня жалість? Вам, пане Камю, більше за всіх відомо, 
що Ван Гог оголошує не причину божевілля, а причину сонця. Не варто навіть 
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намагатися пояснити собі пристрасть до світла з причин хвороби легенів, а тіль
ки через бажання виправдати людську природу. І якщо нам пояснили значення 
слави, Ви пояснили, що вона є правом любити без усякої міри. Сізіф бере ре
ванш від долі тим, що любить гору, у яку піднімається. День у день піднімаючи 
камінь, він мав час думати про свою гору і про себе, і навчився розуміти вража
ючу красу Сонця, коли воно сходить. Багато хто шепотів йому у вухо, що будь
яке зусилля не має сенсу, що він мав би проклясти гору. Але тоді, як його плече 
кровить під вагою каміння, Сізіф згадує всі години, коли його тіло п’яніло від за
пахів літа. Іноді щастя має простий колір сірого неба, а Сізіф знає, що немає сен
су докоряти такому небу, тому що одного дня воно продовжуватиме існувати 
й без нього. Цим розумінням він здобув важку мудрість. Він дізнався, що не по
винен розкидуватися дарами, які дає йому гора. Як сказали би Ви, пане Камю, 
він дізнався, що ця гора є єдиним місцем для наших весіль. Тут і заслання, і цар
ство, і смерть, але й вінчання руїн із весною в Тіпакка, де все наголошує на тому, 
що ніколи не можна піддаватися відчаю. Якщо нічого не виправдовує смерть, 
життя виправдовується всім. І не можна погоджуватися з тими, хто говорить 
про смиренність. Треба протиставити наше рішення пройти до кінця сонячне 
царство життя, рухаючись у такий спосіб не лише до краю надії, але й до краю 
пізнання. Не можна існувати заради відмов. Як не можна бути на боці тих, хто 
цього не розуміє, або ображають своєю жалістю.

Саме тому відчуваю потребу протистояти тим, хто косо дивиться на Ван 
Гога, тим, кому достатньо знати про Гомера лише те, що він був сліпим, 
і про Достоєвського, що він був епілептиком. Вони думають, що божевілля 
заміщує талант? І що сифіліс підмінює геній? Вони думають, що між лікарнею 
та Парнасом є лише понятійне непорозуміння? Що Бодлер був Бодлером че
рез те, що хворів на сифіліс? Але скільки хворих на сифіліс написали «Квіти 
зла»? Вони думають, що Ван Гог був Ван Гогом тому що був божевільним? 
Але скільки пацієнтів лікарень написали «Пшеничне поле з воронами»? 
Історія культури писалася не в шпиталях і мистецтво не є клінічною пробле
мою, навіть якщо біографії деяких великих митців були пронизані хворобами.

Одного дня майже сліпий юнак говорив мені: «Люди зі здоровим зо
ром йдуть вулицею, не помічаючи безліч дрібниць, які запам’ятовує людина 
під загрозою сліпоти». Декілька разів спілкувався з цим юнаком і зрозумів, 
що його притягували саме явища, які були пов’язані з зором. Він читав наба
гато більше за звичайну людину й несамовито цікавився живописом. Мріяв 
про всесвітні мандрівки, хотів побачити світ до того, як остаточно втратить 
зір. І говорив про мистецтво з особливим спокоєм, що вразило мене біль
ше, аніж патетичні моменти. Я тоді запитував себе, чи немає необхіднос
ті хворіти, аби дискутувати серйозно про щастя. Чи не проходить дорога 
до Парадісу через Пекло.
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Тільки той, хто пізнав відчай, може зрозуміти стрімкість світла у твор
чості Ван Гога. І, можливо, Ван Гог вимагає від нас не просто пізнання зако
нів страждання. Хто хоча б раз спускався в Пекло, вмітиме дорожити схо
дом Сонця. Завдячуємо ж хвороби за те, що навчили нас боротися з ними? 
Подякуємо смерті за те, що завдяки їй ми більше любимо життя? Мало хто 
говорив нам про любов до життя більше цього художника, який малює воро
нів над пшеничним полем за декілька днів до самогубства. І мало хто з твор
ців залишили після себе кривавий слід, такий схожий до літнього світла. 
Страждання дало йому, як і іншим, гірку свободу — свободу, з якою пере
січна людина не знає що робити, але з якою чутливий митець, у прагненні 
дійти до кінця, може розкрити повноту істини, оскільки хвороба звільнила 
його від легковажності і надала мужності дивитися долі в очі. З огляду на це, 
дехто спробував довести, що в’язниці допомагають переконливіше говорити 
про свободу, що юридичні помилки стимулювали справедливість, що єдність 
ми завдячуємо самотності, а гідність — підлості мерзотників. Для цього нам 
постійно кидають в очі воронів, що летять над пшеничним полем? Для того, 
щоби довести, що Ван Гог завдячує їм сяяння пшениці? Для чого нагаду
ють нам, що Ель Греко страждав на астигматизм? Для того, аби нав’язати 
думку, що немає сенсу шукати іншого пояснення його видовженим, поді
бно полум’ям, силуетам? Для цього нагадують про божевілля Гьольдерліна? 
Омріяні ним Білі Зевси Elagu тільки оголошують божевілля.

Забагато різноманітних зловживань такою логікою, щоб не боятися пев
ної пастки. Отже, хвороби й справді необхідні? Що справді завдячуємо 
їм більшістю шедеврів з історії культури та наших бібліотек? Але, хіба не мож
на сказати, що Л. Толстой завдячує своєму здоров’ю те, що Достоєвський за
вдячує своїй хворобі?

Будьяка хвороба здатна змінювати своє значення, стверджував Гектор 
Манро. Його правота підтверджена багатьма прикладами. Але це не ви
правдовує хворобу, як і не означає, що важливі сенси не можуть народити
ся й у щасливому серці. Мені скажуть, що, на відміну від хвороби, здоров’я 
не задає собі питань. Але Сізіф задумався про свою долю тільки після того, 
як Зевси його покарали. Раніше він, у єдності із самим собою, просто жив 
у Корінфі. Але не хочеться вірити, що хвороби оздоровлюють, а поразки 
є необхідними. Хіба необхідно наближатися до істини через травми? Хіба 
обов’язково бути роздертими, аби стати мужніми? Хіба щастя не може на
вчити тому, чому вчить страждання? Чи не існує дороги творчості до нас 
самих, яка не проходила б через пекло? Не може піднестися до неба той, 
хто не обійшов землю й пекло, писав Гете. Але чи можна спокійно це ци
тувати? Чи слід боятися щастя, якщо хочемо досягти висоти в нас самих? 
Ні, не хочу дійти цього висновку, скільки би аргументів не доводилося 
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на його користь. Величність померлого вимірюється не хворобами, які він 
переніс, а його вірою.

Не наполягатиму на тому, що хвороби завжди породжували великих 
творців, направляючи їх до непримиренної моральності. Наполягаю лише 
на тому, що це не мотивує хворобу й не надає їй жодних прав. Тим не менш, 
саме моральністю ми можемо досягти вершин і щастя. <…>. Так. Часто ве
личність народжувалася з болю. І багато тих, хто після удару не плакали, 
а ставили питання. Культура створювалася не лише щасливими творцями 
й навіть у першу чергу створювалася не щасливими творцями. Але мистец
тво не несе відповідальності за це. Воно не вимагає умови квітіння в ранах. 
І в будьякому випадку не воно їх породжує. Воно лише прагне перетворю
вати на світло рани, які спровоковані іншими.

Врешті решт, який сенс мають звичаї розділяти світ на здорових та хворих 
людей, коли варто розділити на тих, хто існує, і тих, хто горить? Якщо хворо
ба відіграла важливу роль у культурі, вона відіграла її тому, що була переможе
на. Історія мистецтва не є історією ран, а тільки тих ран, які були перевтілені 
у світло. І не хвороби наповнили музеї та бібліотеки, а протистояння їм та са
мотності. В аспекті істини ми нічим не зобов’язані хворобам та стражданню — 
ми їм зобов’язані лише в аспекті мужності. Так само як нічим не завдячуємо са
мотності та Богу. Усім завдячуємо тим, хто їм протистояв. Ми нічого не винні 
абсурду — винні Кафці. Ми нічого не винні епілепсії — винні Достоєвському. 
Нічого не винні несправедливостям, а лише тим, хто протистояв їм. Якщо люди 
знайшли спосіб перетворення страждання на світло, це не є предметом інтер
есу визнаного медика, а є предметом нашого протистояння долі. Інакше при
йшлося б запитати себе: яким оптичним дефектом має хтось страждати, аби 
стати Дон Кіхотом? І яким діагнозом, щоби стати Ван Гогом?

Багато з тих, чиє серце кровило, були переможені як люди, але перемогли 
як творці. Творчість була їхнім реваншем. Єдина справедливість, яка їм ли
шалася. Й оскільки нікому не відомо, у що обійшлася їм така справедли
вість, вони потрапляють від загрозою жалості. «Бідний Ван Гог». «Бідний 
Нервіль». Хіба це не є обурливим, пане Камю? Від Вас ми дізналися, що з хво
робою наступає не кінець — з хвороби все починається? Що до самотнос
ті необхідно ставитися з ніжністю, і визнати право тіла, що відає про свою 
смертність, радіти святам світла. Половина енергії, яка дається людині, ка
жете Ви, нищиться тими чи іншими «ні». Іноді дуже важливо чинити саме 
так. Інакше, як би ми дали собі раду у світі, де, Ви праві, квіти і вітер ніколи 
не допустять, аби пробачити останнє?

Повернуся до Сізіфа. Бачу, як він іде пшеничними полями. Його гора пах
не спілою пшеницею й повністю набула пшеничного кольору. Щоки Сізіфа 
покриті жорсткою щетиною такого ж жовтого кольору. Над ними літають 
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ворони, погрожуючи будьякої миті торкнутися теплих колосів у руках візи
ра. «Ох, життя причина розставань та відходу» — шепотить він. Пшениця 
втомлена сонцем. А ворони фланують у літньому небі. Доля знаходиться 
у їхньому гіркому крилі. Сізіфу достатньою притягнути руку, щоби дотор
кнутися його. І йому відомо, що люблячи світло пшениці, він приймає своє 
призначення. Оскільки знає, що історія людства є історією пшениці. Чорний 
політ воронів погрожує славі дня, у якому вирішуватиметься доля Сізіфа. 
Якщо їхні крила доторкнуться пшениці, гора розсиплеться. Цього разу вже 
побризкана кров’ю. На горі панує трагічне очікування. Чути лише шурхіт 
пшениці. Повітря застигло. Повільними рухами Сізіф піднімається в гору 
й нікому не відомо, що трапиться. Лише одне стає більш і більш очевидним — 
його обличчя все більш набуває кольору пшениці. І хіба можна забути, що цей 
Сізіф ототожнював жовте з любов’ю? Десь за цими жовтими полями мають 
знаходитися кипарис та зірка. Зірка, на яку він відправиться після смерті. 
Чи не стверджував хтось, що хвороби є мандрівками бідних? Але все це ні
чого не говорить тим, хто розповідають про клінічні причини геніальності. 
Як завжди. Посередність продовжує бути підозрілою. Ворони? Пшениця? 
Сонце? Дурниці! Божевілля Сізіфа й пістолет. Це єдине чим зацікавиться 
визнаний лікар, коли вивчатиме причину смерті.

Ті, що пояснюють геніальність Бодлера через сифіліс і Ван Гога через бо
жевілля, можуть робити це й далі, якщо й далі не хочуть розуміти таємни
цю творчості. А ми, решта, повторюватимемо, що творчість не є хворобою. 
Навіть прихованою. Вона є формою боротьби за істину…

Цієї ночі в музеях довго шарудять кипариси Ван Гога, а весілля трав із лі
том нагадують про Вас, пане Камю. Більше, аніж колинебудь, вони знають, 
що творчість дається не заради хвороби, а заради боротьби. Пшеничні поля 
Ван Гога нічого нам не говорять про пшеницю. Але, якщо уважно слухати, 
вони розповідають нам усе про нас самих. Жнець прийде не для того, аби 
жати пшеницю, а для того, щоби вбити одну людину. Тоді, коли ворони до
торкнуться пшениці, деінде вона почне кровити. Тієї миті в самотності цьо
го видовища почується грім і, розмелюючи між пальцями пшеничний колос, 
рука художника безвільно впаде.

Власне розбите життя.
Але Ван Гог не помер, пане Камю. Біографії брехливі. Тільки творчість 

є правдивою. Ван Гог живий, тому що ворони ще не досягли колосів пше
ничного поля. Їхні крила планують над пшеницею, наводять тінь на літо, на
повнюють його передчуттями. Але палець ще не натиснув курок. Ван Гог 
ще живе. Його серце загорілося, але ще не стало попелом. Тієї миті, коли 
ворони опустяться нижче й торкнуться першого колоска, пролунає постріл 
і тоді серце Ван Гога згорить. Ван Гог живе цієї трагічної й безкінечної миті.



Суб’єктивні турбуленції творчості

Усі ті, хто розповідають про його смерть, брешуть. Особливо ті, хто не хо
чуть бачити більше, аніж його розгублені в ту мить очі.

Не чую більше, щоб Сізіф штовхав свій камінь. Десь, посеред гори він зу
пинився й дивиться на зорі…
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